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WEEKRECEPTEN 2022 

 
40. Appel-pompoen soep (4 personen/4 porties) 
 
Ingrediënten: 
 
800 gram pompoen stukjes 
4 geschilde zoete appels, in stukken 
Kleine eetlepel kerriepoeder 
Komijnzaad 
Peper en zout 
Olijfolie 
Groentebouillonblokje 
 
Bereiding: 
 
Fruit in een beetje olijfolie de stukjes appel, met de kerriepoeder. Ongeveer 1 minuut en blijf roeren. 
Breng de pompoentukjes erbij en bak ongeveer 1 minuut mee (blijf roeren).  
Giet er water bij, zoveel zodat de appel en pompoenstukjes net onder water staan en voeg het 
bouillonblokje toe.  
Breng aan de kook, voeg peper en zout toe en laat ongeveer 20 minuten op laag vuur doorkoken totdat 
de pompoen gaar is.  
Pureer en garneer de soep bij het opdienen met een beetje komijnzaad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
40. Waarom deze appel-pompoen soep (“weet wat je eet”)? 

 

Het is oktober dus “de maand van de pompoenen”       

 
Het is extra gezellig om in de herfst een lekkere soep klaar te maken, zodat jij zelf en je gezinsleden, bij 
thuiskomst ’s middags, een heerlijk gezond kopje soep kunnen nemen. Natuurlijk in de herfst een 
pompoen soep. 
De combinatie met appel maakt deze soep iets zoeter en erg lekker. 
 
Pompoen 
Pompoen is heel gezond omdat het veel vitaminen bevat zoals vitamine A, C, E, B6 en B11 (foliumzuur) 
en mineralen als kalium, ijzer, calcium en magnesium. 
Pompoen bevat ook veel omega 3 vetten, die belangrijk zijn voor de goede werking van onder andere 
onze hersenen. 
 
Appel 
De appels geven o.a. de volgende voordelen: 
Een appel zit vol vitamines en mineralen, met name vitamine C.  

- Vitamine C is goed voor je weerstand, maar helpt ook bij je stofwisseling. 
Appels bevatten bovendien veel kalium.  

- Kalium regelt onder andere de vochtbalans in je lichaam, verbetert je bloeddruk en ondersteunt 
de geleiding voor je zenuwen en samentrekking van de spieren. 

Een appel bevat veel vezels.  
- Vezels zijn belangrijk voor je spijsvertering: ze vullen je maag en zetten je maag en darmen goed 

aan de gang. Vezels zorgen er ook voor dat wat je eet langzaam wordt omgezet in brandstof, in 
plaats dat het wordt opgeslagen als vet. 

Net als al het andere fruit, bevatten appels fructose.  
- Fructose is een suiker met een lage glycemische index, wat betekent dat het minder snel zorgt 

voor pieken in je bloedsuikerspiegel. 
 
Let er wel op: een te veel aan fructose wordt ook omgezet in vetweefsel, als je het niet gaat verbranden. 

Dus doe vandaag ook weer mee met de thuis training (inkopper       ) 
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