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WEEKRECEPTEN 2022 

 
06. Oosterse Groentebouillon (4 personen) 
 
Ingrediënten: 
1,5 liter groente bouillon 
1 ui 
3 eetlepels sojasaus 
1 stuk gember van ongeveer 4 cm 
4 zwarte peperkorrels 
Theelepel gemalen anijszaad of 1 steranijs 
2 kruidnagels 
2 teentjes knoflook 
500 gram een mix van gesneden kastanje champignons en oesterzwammen 
1 paksoi 
  
Bereiding: 
Maak de groentebouillon en voeg 1 ui (heel fijn gesnipperd), de sojasaus, de gember (ook heel fijn/klein 
gesneden), de peperkorrels, anijszaad of steranijs, de kruidnagels en knoflook (heel fijn/klein gesneden) 
toe, breng aan de kook en laat ongeveer 30 minuten pruttelen op een lage stand.  
Voeg dan de paddenstoelen ( in stukken gesneden) en paksoi (het blad en deel witte gedeelte, in dunne 
repen gesneden) toe en kook ongeveer 3 minuten mee. 
 
Haal de kruidnagels en peperkorrels (en steranijs) uit de soep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
06. Waarom deze Oosterse Groentebouillon? (“weet wat je eet”) 

 

Deze bouillon is heel lekker voor de lunch of als voorgerecht en zeker ook als gezond tussendoortje  
op je dag. 
 
De paksoi geeft vele gezondheids voordelen, dus zeker in de soep toevoegen. 
Paksoi bevat veel vitamine C en A en vitamine K, B5, B6 en B11 (foliumzuur). 
Paksoi is rijk aan de mineralen calcium en ijzer en geeft mangaan, fosfor, kalium en magnesium. 
 
Fosfor geeft samen met calcium stevigheid aan botten en tanden. Ook speelt fosfor een rol bij de 
energiestofwisseling in je lichaam. 
 
Calcium is nodig voor de opbouw en het onderhoud van botten en gebit. 
 
Kalium regelt samen met chloride en natrium de vochtbalans en bloeddruk in het lichaam. Ook zorgt 
kalium ervoor dat zenuwprikkels goed geleid worden en spieren zich samentrekken (nodig voor bij de 

thuis trainingen 😉). 
 
Magnesium is belangrijk bij het omzetten van voeding in energie en voor het goed functioneren van 
skeletspieren, hart- en bloedvaten. 
 
Paksoi werkt ontstekingsremmend, ondersteunt je spijsvertering , is ontgiftend voor je lichaam (detox) 
en is ook goed voor je hart en bloedvaten. 
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