
Deze groente wordt ook wel torentjesbloemkool genoemd en je ziet meteen waarom: geheel 
in feeststemming lijkt de romanesco net op een berg kerstbomen! De smaak is subtiel en licht 
nootachtig, wat frisser dan die van bloemkool en wat zachter dan die van broccoli. Deze kool 
bevat aardig wat zetmeel, waardoor de soep heerlijk romig wordt. Zo houd je genoeg ruimte 
over voor de rest van het feestmaal.

ROMANESCO-SOEP MET GEROOSTERDE HAZELNOTEN   
Met rode basilicum en baguette

 De romanesco is een geometrische groente: 
hij bestaat uit delen die qua vorm min of meer 

gelijk zijn aan de groente in zijn geheel, dit 
meetkundige figuur heet een fractal.

ROMANESCO

Crème fraîche f

Rode basilicum fHazelnoten

KnoflookteenGroentebouillonblokje

BaguetteRomanesco f

Serveren: 
20 min.5

TussengerechtG
Voorbereiden: 
20-25 min.8
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INGREDIËNTEN
BEGIN 
GOED

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 een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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BENODIGDHEDEN
Soeppan of grote pan met deksel, staafmixer en koekenpan.
Laten we beginnen met het koken van de romanesco-soep met geroosterde hazelnoten.

VOORBEREIDEN
dag van tevoren of op de dag zelf

SCHILLEN EN SNIJDEN
Bereid de bouillon met het benodigde 

aantal bouillonblokjes en 300 ml water per 
persoon. Pers de knoflook of snijd fijn.  Snijd 
de romanesco in gelijke stukken.

SOEP KOKEN 
Verhit de roomboter in een soeppan met 

deksel en bak de romanesco 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 
romanesco gaar is.  

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. Bereid je de soep al eerder voor? Laat 
dan afkoelen en bewaar tot gebruik, afgedekt, 
in de koelkast. 

VLAK VOOR SERVEREN 

AFBAKKEN EN OPWARMEN  
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bak de baguette die je over hebt van het 
voorgerecht in 15 – 17 minuten af in de oven. 
Zet ondertussen de pan met soep op laag vuur 
en breng tegen de kook aan. Breng op smaak 
met peper en zout en houd warm tot serveren.

HAZELNOTEN ROOSTEREN
Hak ondertussen de hazelnoten grof. 

Verhit een koekenpan op hoog vuur en rooster 
de hazelnoten, zonder olie, goudbruin. Pluk 
de blaadjes van de rode basilicum.

SERVEREN
Serveer de soep in diepe borden of mooie 

kommen. Garneer met de hazelnoten, de 
crème fraîche en de rode basilicum. Serveer 
met de baguette. 
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2P 4P 6P 8P
Groentebouillonblokje (st) 
9) 15) 17) 20) 21) 24) 1    2    3    4    

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

Hazelnoten (g) 8) 19) 22) 25) 40    80    120    160    
Rode basilicum (blaadjes) 
23) f

6    12    24    48    

Crème fraîche (el) 
7) 15) 20) f

2    4    6    8    

Zelf toevoegen
Roomboter (el) 1 2 3 4
Peper & zout naar smaak

f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 G

Energie (kJ/kcal) 3146 / 752 437 / 104
Vetten (g) 34 5
 Waarvan verzadigd (g) 13,1 1,8
Koolhydraten (g) 84 12
 Waarvan suikers (g) 5,4 0,8
Vezels (g) 12 2
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 5,7 0,8

ALLERGENEN

1) Gluten 7) Melk/lactose  8) Noten 9) Selderij
Kan sporen bevatten van: 15) Gluten 17) Eieren 19) Pinda's 
20) Soja 21) Melk/lactose 22) (Andere) noten  23) Selderij 
25) Sesam 27) Lupine
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