
KOKEN MET KINDEREN

Stap 1: Versier de koksmuts.

Stap 2: Was de handen!

Stap 3: Was de selderstengels en tomaten. Schil de wortel en de selder (dit om de lange, harde 
vezels weg te halen), pel de ui en het teentje look.

Wist je dat een koksmuts ook wel een toque wordt genoemd net zoals de helm die wordt 
gedragen bij het paardrijden?

TOMATENSOEP  
MET BASILICUMOLIE

TOMATENSOEP  
MET BASILICUMOLIE

Ingrediënten: 500 gr. tomaten, blikje tomatenpuree (70 gr.), 2 uien, 3 wortels, 4 selderstengels,  
2 teentjes look, 4 bouillonblokjes, 15 gr. basilicum, 5 cl olijfolie (voor de basilicumolie), beetje boter 
of olijfolie, peper/zout

Wist je dat er wel meer dan 150 verschillende soorten tomaten bestaan en dat de dikste ui 
ooit gewogen wel 8100 g zwaar was?



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 wortelstukjes, selder-
stukjes, uiblokjes en look aan. Let wel dat het vuur niet te hard staat en de groentjes zeker niet 
bruinen.

Stap 4: Snij de groentjes in kleine stukjes.

De eerste wortelen helemaal niet oranje waren maar wel wit, paars en zelfs rood. Het waren 
de Nederlanders die in de 17de eeuw wortelen begonnen te kruisen tot ze een oranje versie 
hadden ter ere van hun koning Willem van Oranje.



Stap 7: Voeg de tomatenpuree toe en laat even mee aanstoven.

Stap 8: Voeg de tomaten toe. Bevochtig met 2 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 laurier een symbool van overwinning was? Winnaars kregen een 
lauwerkrans gemaakt van laurierblaadjes, vandaar ook de term laureaat.



Pimp je soep: deze soep is al lekker maar smaakt misschien nog wel beter met vleesballetjes 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,...).

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

Stap 10: Haal de tijm en laurier uit de soep en mix de soep glad met een staafmixer of in de blen-
der. 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 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.
Pluk de blaadjes basilicum van de steeltjes en mix ze met de olijfolie in een smalle maar hoge 
kom (bijvoorbeeld een maatbeker) tot een mooie, gladde, groene olie. 


