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INGREDIËNTEN	  
2	  kilo	  pompoen	  (=	  2	  à	  3	  pompoenen)	  
0,5	  à	  1	  blikje	  kokosmelk	  
1	  flesje	  dikke	  kokosmelk	  
2	  kleine	  uien	  
3	  teentjes	  knoflook	  
4	  cm	  gemberwortel	  
1	  lemon	  grass	  (sereh)	  of	  4	  limoenblaadjes	  
0.5	  theelepel	  peperkorrels	  
0.5	  theelepel	  korianderzaad	  (alternatief:	  karwijzaad)	  
0.5	  theelepel	  komijn	  
0.25	  theelepel	  chilivlokken	  (pas	  op:	  maak	  soep	  niet	  te	  heet)	  
1	  Spaanse	  peper	  
1	  bakje	  koriander	  
0.5	  à	  1	  limoen	  
olie	  (bijv.	  zonnebloemolie,	  rijstolie	  of	  pinda-‐olie)	  
zout	  
water	  
	  
BEREIDEN	  

1. Pompoenen	  schillen,	  binnenste	  er	  uit	  lepelen	  (zaden	  e.d.)	  en	  vruchtvlees	  in	  blokjes	  snijden	  
2. Uien	  snipperen,	  knoflook,	  gemberwortel	  en	  lemon	  grass	  fijnhakken	  
3. Peperkorrels,	  korianderzaad	  en	  komijn	  fijnstampen	  in	  vijzel	  en	  kort	  bakken	  op	  matig	  vuur	  
4. Gemberwortel	  toevoegen	  en	  na	  30	  sec.	  ook	  de	  uitjes,	  knoflooktenen,	  lemon	  grass	  en	  

chilivlokken	  toevoegen	  en	  alles	  fruiten	  (dus	  op	  laag	  vuur)	  
5. Pompoen	  toevoegen	  en	  even	  meebakken	  op	  hoger	  vuur	  
6. Heet	  water	  erbij	  doen	  tot	  de	  pompoen	  voor	  ruim	  de	  helft	  onder	  water	  staat	  (niet	  te	  veel	  

water	  er	  bij	  doen	  want	  dan	  wordt	  de	  soep	  te	  dun)	  
7. Zout	  (en	  evt.	  limoenblaadjes)	  er	  bij	  
8. Soep	  ca.	  25	  min.	  laten	  koken	  en	  af	  en	  toe	  omscheppen	  
9. Wanneer	  de	  pompoen	  zacht	  is	  (proeven)	  (en	  evt.	  limoenblaadjes	  er	  uit	  halen),	  kokosmelk	  er	  

bij	  doen	  en	  staafmixen	  totdat	  je	  een	  egale,	  crème-‐achtige	  soep	  hebt	  
10. Soep	  op	  smaak	  brengen	  met	  limoen	  en	  zout.	  
11. Soep	  garneren	  met	  gehakte	  koriander,	  een	  klodder	  dikke	  kokosmelk	  en	  evt.	  kleine	  stukjes	  

Spaanse	  peper	  


