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HARTVERWARMENDE
RECEPTEN

Klassieke vegan uiensoep 

met kruidencroutons

Een heerlijke verwarmende soep voor in het najaar, wie wil dat nou niet?

Deze klassieke vegan uiensoep met kruidencroutons is echt

hartverwarmend. Daarbij is het gerecht ook goed voor uw hart, door de

gezonde vetten in de soep en de zelfgemaakte croutons. Verwarmt u

uzelf met deze klassieker?

Fotocredits: Becel

https://www.anbo.nl/
https://www.becel.com/nl-nl


Ingrediënten voor 4 personen

750 g uien
8 el Becel Original voor koken en bakken 
1 l groentebouillon
10 takjes tijm
1 laurierblaadje
2 teentjes knoflook
4 el volkorenbloem
1 volkoren stokbrood
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Bereidingswijze

Klassieke vegan uiensoep met kruidencroutons

Snijd de uien in halve ringen en rits de tijmblaadjes van de steeltjes. 

Verhit de helft van Becel Original voor koken en bakken in een pan met dikke bodem en voeg hier de uien

aan toe. Roerbak de uien 5 minuten op middelhoge temperatuur, verlaag de temperatuur en laat de uien,

terwijl je af en toe roert, nog 20 minuten karameliseren.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd ondertussen het stokbrood is de breedte in stukken, pers de knoflook

in een kom en voeg hier de overgebleven Becel Original voor koken en bakken aan toe. Verdeel de stukjes

stokbrood over een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk de stukjes brood met het knoflookmengsel.

Bak de croutons 10 minuten in de voorverwarmde oven.

Voeg wanneer de uien zijn gekarameliseerd de volkorenbloem toe aan te pan en roer goed door. Voeg na

ongeveer 1 minuut de groentebouillon, tijm en laurier toe aan de pan, roer het geheel door en laat de soep

nog 15 minuten pruttelen op een lage temperatuur totdat er een stevige soep ontstaat.

Verdeel de uiensoep over de kommen en garneer net voor het serveren de kommen met 2 knoflookcroutons.

Serveer de soep direct.
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