
4 personen

Ingrediënten:
2 eetlepels olijfolie
1 grote pompoen
1 eetlepel gedroogde tijm
rasp en sap van 1 sinaasappel
1 fijngesneden (rode) ui
1 teentje fijngesneden knoflook
1 eetlepel speculaaskruiden
1 l groentebouillon (minder zout)

Bereiding:
- Verwarm de oven op 200 graden. 
- Was de pompoen en snijd hem doormidden.
- Verwijder de pitjes met een lepel en snijd de pompoen (met schil) in 
blokjes.
- Meng de blokjes met 1 eetlepel olijfolie, de tijm en de rasp van de 
sinaasappel.
- Leg de blokjes op een met bakpapier beklede bakplaat.
- Besprenkel het geheel met het sap van de sinaasappel.
- Rooster de pompoen 30 minuten in de voorverwarmde oven.
- Verhit in een soeppan de rest van de olie en voeg de ui, knoflook en de 
speculaaskruiden toe en fruit dit even aan. 
- Voeg de geroosterde pompoen en de groentebouillon toe en breng het 
aan de kook.
- Laat 5 minuten zachtjes koken en pureer daarna tot een gladde soep.

Suggesties:
- Lekker met een sneetje geroosterd volkoren brood.
- Serveer eventueel met een dot Griekse yoghurt (0% vet) erop.

Pompoensoep met speculaaskruiden
Recept van Debby Stam



4 personen

Ingrediënten:
1 winterpeen 
1 prei
250 g kastanjechampignons
1 eetlepel olijfolie
4 fijngesneden sjalotten
2 teentje fijngesneden knoflook
1 eetlepel gedroogde tijm
200 g tomatenblokjes 
300 g volkoren pasta
100 g gehakte walnoten
15 g peterselie

Bereiding:
- Was de winterpeen en de prei, snijd daarna de winterpeen in kleine 
blokjes en de prei in ringen. 
- Maak de kastanjechampignons schoon en snijd in kwarten
- Verhit de olijfolie in een pan met dikke bodem en fruit hierin kort de 
sjalotten en knoflook. 
- Voeg de wortel en prei toe en bak 5 minuten.
- Voeg vervolgens de champignons en de tijm toe en bak nog eens 5 
minuten op laag vuur. 
- Giet de tomatenblokjes en 100 ml water erbij 
- Roer door elkaar en laat het  geheel met de deksel op de pan 10 á 15 
minuten stoven. 
- Kook ondertussen volgens de gebruiksaanwijzing de pasta gaar
- Hak de peterselie fijn.
- Serveer de pasta met de groentestoof, walnoten en bestrooi met de 
peterselie.

Wintergroentestoof met pasta
Recept van Debby Stam



4 personen

Ingrediënten:
100 g gekookte bieten
120 g zachte geitenkaas
4 volkoren wraps
100 g wortel, geraspt of julienne gesneden
1 zure appel, geraspt of julienne gesneden
40 g gehakte pecannoten (of walnoten)

Bereiding:
- Rasp de bieten in de keukenmachine of blender (of gebruik een staaf-
mixer).
- Voeg vervolgens de geitenkaas toe en mix samen met de bieten.
- Verdeel elke wrap met ¼ van het geitenkaas-bieten mengsel.
- Verdeel hierover de wortel, appel en de pecannoten. 
- Rol de wraps op, snijd elke wrap in twee gelijke helften en zet eventueel 
met een prikker vast.

Suggestie:
- Voeg wat rauwe spinazie toe aan de wrap.
- Of serveer de wrap met een kleine salade van spinazie, aangemaakt 
met olijfolie en balsamico azijn. 

Winterse lunch wrap
Recept van Debby Stam


