
Dit is een aangename witte wijn van de 
Colombard-druif, afkomstig uit het Franse 

zuidwesten. De wijn heeft een frisse, 
opwekkende smaak en een fruitig geurend 
bouquet dat aan peertjes doet denken. Ook 

heerlijk als aperitief.

PALOMBE COLOMBARD

Baguette

Verse krulpeterselie fCitroen

Aardappelen Groentebouillonblokje 

KnoflookteenPeterseliewortel f

Roomboter f

We beginnen met een soep met een bijzonder hoofdingrediënt: peterseliewortel. Deze witte 
wortel, ook wel wortelpeterselie, wordt onder de noemer ‘vergeten groenten’ geschaard. 
Hoewel hij aardig wat gelijkenissen met de pastinaak vertoont, komt de smaak meer in de buurt 
van knolselderij en echte peterselie.

Peterseliewortelsoep  
Met peterselietopping en frisse citroen

VoorgerechtG
Serveren: 
 20-25 min.

Voorbereiden: 
 35-40 min.

5

8



BEGIN 
GOED
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INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
KERST | 2017

2P 3P 4P 6P 8P
Groentebouillon 
(blokje) 9) 15) 17) 20) 21) 24) 1    11/2 2    3    4    

Aardappelen (g) 50    75    100    150    200    
Peterseliewortel (g) f 250    375    500    750    1000
Knoflookteen (st) 1    11/2 2    3    4    
Roomboter (el) 7) f 1 2 2 3 3
Citroen (st)  1/2  3/4 1    11/2 2    
Verse krulpeterselie 
(takjes) 23) f

6    9    12    18    24    

Baguette (st) 1) 17) 20) 21) 
22) 25) 27) 3/4 1 11/2 2 21/4

Extra vierge olijfolie* (el) 2 3 4 6 8
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 1180 / 282 667 / 159
Vet totaal (g) 25 14
 Waarvan verzadigd (g) 9,9 5,6
Koolhydraten (g) 8 5
 Waarvan suikers (g) 1,0 0,6
Vezels (g) 1 1
Eiwit (g) 5 3
Zout (g) 2,7 1,5

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 20) Soja 
21) Melk/lactose 22) Noten 23) Selderij 24) Mosterd 25) Sesam 
27) Lupine

BENODIGDHEDEN
Dunschiller, soeppan met deksel, kom en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de peterseliewortelsoep.

VOORBEREIDEN:
dag van tevoren of op de dag zelf

SCHILLEN EN SNIJDEN
Bereid de paddenstoelenbouillon met 

het benodigde bouillonblokje en 300 ml water 
per persoon. Schil de aardappelen en snijd in 
blokjes van 2 – 3 cm. Schil de peterseliewortel 
met een dunschiller en snijd in blokjes van 
2 – 3 cm. Pers of snijd de knoflook fijn. 

SOEP KOKEN
Verhit de roomboter in een soeppan 

met deksel en bak de aardappelen 
en peterseliewortel 2 – 3 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe 
en bak nog 1 minuut. Voeg de bouillon toe 
en breng het geheel aan de kook. Kook de 
soep, afgedekt, 12 – 14 minuten, of tot de 
aardappelen en peterseliewortel gaar zijn.

PETERSELIETOPPING MAKEN t
 Pers ondertussen de citroen uit. Pluk de 

blaadjes van de takjes krulpeterselie en snijd 
de blaadjes fijn (t zie tip). Meng in een kom 
de krulpeterselie met de extra vierge olijfolie 
en ½ el citroensap per persoon. Breng op 
smaak met peper en zout. Bewaar tot gebruik, 
afgedekt, in de koelkast.

SOEP PUREREN
 Pureer de soep met een staafmixer. 

Voeg eventueel extra water toe om de soep te 
verdunnen. Breng op smaak met peper en zout 
en eventueel citroensap. Laat afkoelen en 
bewaar tot gebruik, afgedekt, in de koelkast.

tTIP
Heb je gekozen voor de Deluxe box? Bewaar 
dan (luchtdicht) 2 sneetjes van de baguette per 
persoon, voor het tussengerecht.

VLAK VOOR SERVEREN 

AFBAKKEN EN OPWARMEN t
Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal 

de soep en de peterselie-citroentopping uit de 
koelkast. Bak de baguette in 15 – 17 minuten 
af in de oven (t zie tip). Zet ondertussen de 
pan met soep op laag vuur en breng tegen de 
kook aan. Houd warm tot serveren.

SERVEREN
 Serveer de soep in mooie kommen. 

Besprenkel met de peterselie-citroentopping 
en garneer eventueel met extra vierge olijfolie. 
Serveer met de baguette.

tTIP
Heb je gekozen voor de Original of Deluxe 
box? Bewaar de overige peterselie dan voor 
het hoofdgerecht.
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