
Broccolisoep met feta  
Hoofdgerecht – Maaltijdsoep 2 personen 

 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ boter of olie  
▪ ½ ui, gesnipperd  
▪ 1 teentje knoflook  
▪ 500 ml kippenbouillon  
▪ 1 aardappel, in miniblokjes  
▪ 400 g broccoli  
▪ versgemalen peper  
▪ 1 el amandelschaafsel  
▪ 40 g feta  
▪ basilicumblaadje  
Soepstengels 
▪ flesje basilicumolijfolie  
▪ ½ pak kant-en-klaar pizzadeeg  
▪ 100 g rauwe ham  
▪ olijfolie 
 

Materiaal: bakpapier, bakkwastje, knoflookpers + staafmixer of blender 
 

ZO MAAK JE HET: 
Een dag van tevoren: 
1. Verwarm de oven voor op 200C. 
2. Rol het deeg uit en snijd in lange dunne repen (maximaal 1 cm dik). 
3. Halveer de repen tot dunne stengels van ca. 15 cm lang. 
4. Snijd de ham in smalle repen. 
5. Draai het deeg en de ham in een spiraal en leg op een bakplaat bekleed met bakpapier. 
6. Bestrijk met een beetje olijfolie. 
7. Bak de soepstengels in het midden van de oven in ca. 10 minuten goudbruin en knapperig. 
8. Bewaar ze, als ze goed afgekoeld zijn, in een luchtdichte doos of trommel. 
 

Op de dag zelf: 
1. Verhit olie of boter in een soeppan en voeg de uisnippers toe. 
2. Pers het knoflookteentje erboven uit en fruit zachtjes. 
3. Voeg 400 ml kippenbouillon, aardappelblokjes en plakjes broccolisteel toe. 
4. Kook ca. 7 minuten en voeg dan pas de broccoliroosjes toe. 
5. Kook nog ca. 5 minuten tot alle groenten en de aardappelblokjes gaar zijn. 
6. Pureer met behulp van een staafmixer en breng op smaak met versgemalen peper. 
7. Voeg extra bouillon toe indien de soep nog aan de dikke kant is. 
8. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan. 
9. Schenk de soep in kommen en garneer met amandelschaafsel, verkruimelde feta en basilicum. 
10. Besprenkel met basilicumolijfolie en maal eventueel nog wat verse peper boven de kommetjes. 
 

TIP: Het potje tomatensaus van het kant-en-klaar deeg voor pizza kun je bewaren voor minipizza’s die je maakt 
van het restant van het deeg. 


