KOKEN MET KINDEREN
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Ingrediënten: 1 broccoli (500 gr.), 2 uien, 2 preistengels, 4 selderstengels, 2 aardappelen,
6 bouillonblokjes, handvol amandelschilfers, beetje boter of olijfolie, peper/zout
Stap 1: Versier de koksmuts.
Wist je dat een koksmuts ook wel een toque wordt genoemd net zoals de helm die wordt
gedragen bij het paardrijden?

Stap 2: Was de handen!

Stap 3: Was de selderstengels en prei. Schil de selder (dit om de lange, harde vezels weg te
halen) en de aardappel, pel de ui en snij de roosjes van de broccoli.

Poets met broccoli je tanden. De roosjes van de groente lijken net kleine borsteltjes,
sterker nog, ze werken ook zo! Wanneer je kauwt op een rauw broccoliroosje, borstel je als
het ware de bacteriën weg die plak veroorzaken.
Het ijzergehalte in de broccoli zorgt voor een soort beschermend schild op het tandglazuur.
Stap 4: Snij de groentjes in kleine stukjes en ook de steel van de broccoli.

Stap 5: : Kies de juiste kom. Zet de kom op je hoofd. Staat het kommetje op je hoofd, is ze waarschijnlijk te klein, past je hoofd in de kom, dan is ze goed!

Stap 6: Zet de kom op het vuur, doe er de boter (of olijfolie) in en stoof de prei, selderstukjes,
uiblokjes, aardappelblokjes en broccolistengels aan. Let wel dat het vuur niet te hard staat en de
groentjes zeker niet bruinen.

Broccoli bevat veel goeds aan vitaminen: A, B, C, E en K. Dat zorgt onder andere
voor mooi haar.
Stap 7: Voeg nu de broccoliroosjes toe en laat even mee aanstoven.

Stap 8: Bevochtig met 3 L water en doe er de bouillonblokjes bij.
Voeg nu ook de tijm en laurier toe.
Tip! Maak een tuiltje van de tijm met laurier binnenin en draai er een niet-gekleurd koordje rond,
zo kan je deze makkelijk verwijderen vóór het mixen.

In de tijd van de Romeinen was laurier een symbool van overwinning. Winnaars kregen een
lauwerkrans gemaakt van laurierblaadjes, vandaar ook de term laureaat.

Stap 9: Laat ongeveer een halfuurtje zachtjes pruttelen.
Tip! Als de soep hevig doorkookt, gaat er een deel van de smaak verloren. Kies daarom voor een
lager vuur, zodat de soep pruttelt in plaats van doorkookt.
Rooster de amandelschilfers in een pan zonder vetstof op een matig vuur. Roer ze regelmatig om
zodat ze gelijkmatig kleuren.

Stap 10: Haal de tijm en laurier uit de soep en mix de soep glad met een staafmixer of in de
blender. Proef al even en voeg eventueel een beetje peper en zout toe.
Tip! Je kan de soep ook altijd even door een fijne zeef gieten voor een mooie, gladde soep.

Stap 11: Uitscheppen in een bord of kommetje, strooi er de amandelschilfers in en smullen maar.

Pimp je soep: deze soep is al lekker maar smaakt misschien nog wel beter met wat kruidenkaas
en/of broodcroutons.

Maak een paar leuke foto’s en mail ze naar: ouderraad.gbsdewonderwijzer@outlook.com
De ouderraad kan de foto’s gebruiken in een leuke fotopresentatie (bv.: op de website,
via Facebook,...).

