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WEEKRECEPTEN 2022 

 
01. Pastinaak Soep (4-6 personen of voor meerdere dagen) 
 
Ingrediënten: 
3 pastinaken 
1 appel 
1 ui 
1 prei 
1,25 liter water 
2 groentebouillonblokjes 
Knoflook 
Gember 
Verse peterselie 
 
Bereiding: 
Snijd een plakje af van de bovenkant van de 3 pastinaken en eventueel ook van de onderkant. Rasp of 
schil (met een dunschiller) de pastinaak van de bolle kant naar de smalle kant. De schil is in principe 
eetbaar, maar lastig om goed schoon te maken. De meeste voedingsstoffen én de meeste smaak 
bevinden zich direct onder de schil. Snijd de pastinaak in stukken van ongeveer een duim grootte. 
Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in stukken. 
Schil de gember en houd ongeveer een dobbelsteen over. Snijd deze fijn. 
Was de prei en snijd in plakjes. 
 
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een grote (soep) pan.  
Gebruik gewone olijfolie of vierge olijfolie, NIET extra vierge. De extra vierge olijfolie is bijvoorbeeld te 
gebruiken op salades, maar is niet aan te raden voor te bakken en braden, omdat deze oliesoort niet 
goed tegen verhitting kan. Er kunnen dan schadelijke stoffen ontstaan die niet goed zijn voor onze 
gezondheid. 
 
Fruit de kleingesneden knoflook, een gesnipperde ui, de prei en gember 3 minuten op lage temperatuur. 
Voeg dan de pastinaak en appel toe en bak mee op middelhoge temperatuur. Roer regelmatig alles even 
door. 
Voeg 1,25 liter water toe met de bouillonblokjes en breng aan de kook. Laat de deksel op de pan en 
kook het geheel 15-20 minuten op lage temperatuur. 
 
Hak de peterselie fijn. Maak de hoeveelheid die je nodig hebt voor de garnering per kop. 
 
Pureer de soep met een staafmixer. 
Proef de soep en breng naar wens zout en versgemalen zwarte peper toe. Garneer de soep met de 
peterselie. 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
01. Waarom pastinaak soep? (“weet wat je eet”) 
 
De pastinaak is familie van de bekende groenten wortels, venkel en knolselderij en behoort tot de 
knolgewassen. 
 
De witte wortel geeft ons lichaam de vitaminen E, C en B (incl. foliumzuur).  
 
*Vitamine E werkt als een antioxidant en beschermt de cellen, bloedvaten, organen, ogen en weefsels. 
Vitamine E speelt ook een rol bij de stofwisseling. 
 
*Vitamine C is nodig voor de vorming van bindweefsel, voor de opname van ijzer en voor het in stand 
houden van je weerstand. 
 
*Vitamine B (er zijn 8 verschillende B vitamines), dragen bij aan een goede energiehuishouding.  
De B vitamines zijn belangrijk in onze stofwisseling, ze maken energie vrij door een rol te spelen in de 
verbranding van koolhydraten, vetten en eiwitten. 
 
Pastinaak geeft de mineralen ijzer (nodig voor de vorming van hemoglobine, een belangrijk onderdeel 
van de rode bloedcellen in ons lichaam. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door ons lichaam) en 
calcium (dit is de bouwsteen voor de aanmaak van botweefsel en calcium is ook nodig voor de goede 
werking van je zenuwen en spieren). 
 
De pastinaak geeft ook etherische oliën, deze verlichten maag- en darmklachten. 
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