
Groentestoof met knolselderijpuree  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 50 g pecannoten  
▪ 1 winterwortel, geschrapt, in halve maantjes van 1cm gesneden 
▪ 3 sjalotjes, in kwarten 
▪ 2 teentjes knoflook, gesnipperd 
▪ olijfolie  
▪ 1 laurierblaadje  
▪ 125 g kastanjechampignons, geborsteld, in kwarten gesneden 
▪ ½ prei, gewassen, in ringetjes 
▪ ½ knolselderij, geschild, in blokjes van 1 cm 
▪ 75 g tomatenpuree  
▪ 100 ml rode wijn  
▪ 375 ml groentebouillon  
▪ 125 g doperwten  
▪ 1 takje verse peterselie 
 

Materiaal: staafmixer 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Rooster de pecannoten kort in een koekenpan, en laat afkoelen op een koud bord. 
2. Verhit de olijfolie in een braadpan en bak de wortel ca. 5 minuten. 
3. Voeg vervolgens de sjalotten, knoflook, laurier en tijm toe en bak het geheel ca. 2-3 minuten op laag vuur. 
4. Voeg de prei en kastanjechampignons toe en laat het geheel op laag vuur garen. 
5. Schep af en toe om. 
6. Verhit olijfolie in een koekenpan en voeg de knolselderij toe. 
7. Bak de knolselderij gaar in 10-15 minuten. 
8. Hoe zachter hoe beter het pureren gaat. 
9. Voeg ondertussen de tomatenpuree toe aan het wortel-mengsel en laat één minuut mee bakken. 
10. Blus af met de rode wijn en laat een paar minuten inkoken. 
11. Voeg de bouillon en de doperwten toe aan de stoof en laat het geheel nog een kwartier zachtjes pruttelen. 
12. Doe de knolselderij in een kom en pureer met de staafmixer tot een puree. 
13. Breng op smaak met peper en eventueel wat zout. 
14. Serveer de puree met de groentestoof, de geroosterde pecannoten en wat verse peterselie. 
 

TIP 1: Maak in plaats van knolselderijpuree een zoete aardappelpuree. 
TIP 2: Voeg ook eens andere groenten toe aan je stoof, zoals koolraap of pastinaak. 
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Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer 
dan 2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar 
je ziek van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 

Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de 
pan in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een 
afsluitbaar bakje en zet de datum erop. 


