


geneeskrachtige soep
In dit boek is veel aandacht besteed aan de juiste ingrediënten die

niet alleen lekker smaken maar juist ook een geneeskrachtige
werking hebben. Soepen zijn echt fantastisch om je gezondheid

een boost te geven en lekker veel groenten te eten.

 De recepten in dit e-book barsten van de gezonde vitaminen,
mineralen, antioxidanten en andere stoffen die je weerstand een

boost kunnen geven, ontstekingsremmend kunnen zijn, preventief
werken in het voorkomen van ziekten en andere geneeskrachtige
werkingen die wenselijk zijn voor een lang, gezond en vitaal leven.

Ga lekker aan de slag door bijvoorbeeld een week lang je lunch of
diner te vervangen door de soepen uit dit E-book.

Als je op zoek bent naar individueel of specifiek geneeskrachtig
voedingsadvies ben je welkom bij Gezonde Zaken.

zorg goed voor jezelf!

Lieneke



Basis bouillon
Gember-kurkuma-knoflook
Boost je weerstand, ontstekingsremmend

& preventief tegen kanker

Ondersteun je gezondheid door deze plantaardige bouillon zelf te
trekken. Bouillonblokjes uit de winkel bevatten vaak veel zout en
gistextract (E621). Maar  bouillon kun je ook eenvoudig zelf maken.
En vervolgens als basis gebruiken voor andere soepen of gewoon zo
op te drinken.

• 4 wortels  & 2 tomaten

• 2 bleekselderij stengels

• 2 uien & 8 teentjes knoflook

• 200 gram paddestoelen of champignons

• 2,5 cm gember wortel

• 2,5 cm kurkuma wortel (in Bio winkel te koop óf 2 thl. gedroogd)

• 2 kruidnagels

• 2 liter water

• iets van verse kruiden zoals peterselie, maggiplant, rozemarijn,
bieslook, marjolein, bonenkruid, basilicum, koriander, tijm, etc.

• heb je nog restjes groenten in huis doe ze er dan gerust bij.



Basis bouillon
Gember-kurkuma-knoflook
Boost je weerstand, ontstekingsremmend

& preventief tegen kanker

Snijd alle groenten in grove stukken. Ook de knoflook, uien,
gember en kurkuma.

Neem je verse kurkuma gebruik dan het liefst handschoenen of let
erg op. De oranje kleur van de wortel geeft snel vlekken en deze krijg

je moeilijk weg.

Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui 5 min. Doe er ver-
volgens de knoflook, kurkuma en gember bij en bak nog één

minuut. Nu doe je alle andere ingrediënten erbij.

 Voeg direct 2 liter water erbij en laat  de soep tegen de kook aan
minimaal 1½ uur, liefst 2 uur of langer, trekken.

Tot slot haal je de pan van het vuur en zeef je de soep in een fijne
zeef. Je bouillon is  nu klaar.

Lekker met wat verse fijngehakte kruiden erop en een beetje olijfolie
erover gesprenkeld. Je kunt de bouillon ook goed invriezen.

Perfect voor al je groenten restjes.



Wortel k
urkuma

 kokos

• 800 gram wortel

• 400 gram zoete aardappel

• 2 rode uien (100 gram)

• 1 ltr. bouillon (van 2 bio bouillon blokjes of zelfgemaakt)

• 2 thl. kerriepoeder + 1 thl. kurkuma(poeder)

• 4 teentjes knoflook

• 800 ml kokosmelk + 1 eetl. kokosolie

• 2 cm gember

• Keltisch zeezout en zwarte peper

Kurkuma is een goed onderzocht kruid voor het gebruik bij pijn,
kanker en ontstekingen. Het ondersteunt je leverwerking en bevat
veel antioxidanten. Kurkuma en zwarte peper combineer je om de

opname te bevorderen.



Wortel kurkuma kokos

Snijd de wortels, zoete aardappel, ui, knoflook en gember in grove
stukken.

Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui voor 5 min. Doe er
vervolgens de knoflook en gember bij en bak nog één minuut.

Doe de kerrie en de kurkuma er nu bij en roer goed door elkaar.
Daarna doe je de liter bouillon, de wortel en de zoete aardappel

erbij en kook je alles zacht in ± 20 min.

Voeg tot slot  de kokosmelk toe en pureer de soep met een staaf-
mixer. Zwarte peper en zeezout voeg je naar smaak toe.

In wortel en zoete aardappel zitten veel antioxidanten, zoals béta-
caroteen, die bijdragen aan een gezond immuunstelsel, het

voorkomen van ziekte (waaronder kanker en Alzheimer) en een
gezonde hormoonbalans.

Deze soep kun je prima invriezen. Goed idee dus om een flinke pan
te maken en wat porties in te vriezen zodat je er vaak plezier van

beleeft!



Pompoen
-linzen

-kokos

• 750 gram pompoen

• 200 gram rode linzen

•  400 ml. kokosmelk

• 1 ui & 2 tenen knoflook

• 1 rode paprika & 3 tomaten (1 bewaren voor garnering)

• 1 ltr. bouillon (van 2 bio bouillon blokjes of zelf gemaakt)

• 3 thl. garam masala (Indiaas kruidenmengsel, bijvoorbeeld in
supermarkt in blikjes van Jonnie Boer)

• 1 eetl. kokosolie

• Keltisch zeezout en zwarte peper

Pompoen zit boordevol vitamine A. Dat is een antioxidant en
specifiek goed voor je ogen & huid. Onderzoek naar pompoen en

bestrijding van ontstekingen zien er veelbelovend uit.



Was de rode linzen en kook ze in ruim water ± 20 minuten.

Snijd de pompoen (schillen is niet nodig, maar ontpitten wel), ui,
tomaat, paprika en knoflook in grove stukken. (Eventueel de pom-
poen eerst door-   midden snijden en dan in de oven voor 20 min.

op 175 graden zodat je hem daarna makkelijk kunt snijden.)

Verhit de kokosolie in een soeppan en fruit
 de ui zachtjes. Als de ui zacht is geworden en iets begint te ver-
kleuren, voeg je de knoflook toe en fruit 2 min mee. Vervolgens

voeg je de garam masala toe en roer je even goed door.

  Bak  2 min. mee en blus dan af met de kokosmelk en voeg ook de
½ liter bouillon en de rode linzen, pompoen, tomaat en paprika toe.

 Laat de soep ± 30 minuten zachtjes koken tot de pompoen zacht
is.

Pureer  de soep met een staafmixer. Voeg eventueel nog wat water
toe om te verdunnen. Peper en zeezout voeg je naar smaak toe.

 Lekker om op het laatst extra stukjes tomaat toe te voegen.

Linzen zijn een uitstekende bron van eiwitten en vezels.  Ze zorgen
ervoor dat je bloedsuikerspiegel in balans blijft en dat je lang

verzadigd blijft. Pompoen-linzen-kokos soep



Gegrild
e Bloem

kool-ki
kkererw

ten

• 750 gram bloemkool

• 400 gram tomaten

• 300 gram geweekte kikkererwten of uit blik

• 1,5 ltr. bouillon (van 3 bio bouillon blokjes)

• 1 thl. kurkuma + 1 thl.  komijn

• 1 ui & 4 tenen knoflook

• 120 gram verse gember

• 1 eetl. kokosolie

• keltisch zeezout en zwarte peper

Uit onderzoek is gebleken dat het eten van bloemkool bescherming
kan bieden bij het ontstaan van 8 soorten kanker. Dat komt door de
stoffen glucosinolaat en indol-3-carbinol die in alle kruisbloemige
groenten voorkomen. Dus dagelijks iets van bloemkool, broccoli,

radijs, spruitjes, boerenkool, witte kool en rucola toevoegen aan je
menu is een heel goed idee.



Gegrild
e Bloem

kool-ki
kkererw

ten

Verwarm de over voor op 200°C. Snijd de bloemkool in grove
stukken en plaats in de oven voor ongeveer 25 min. Zorg dat de

bloemkool niet zwart kleurt.

Snijd de knoflook, gember, tomaat en de ui in grove stukken.

Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui voor 5 min. Doe er
vervolgens de knoflook en gember bij en bak nog één minuut.

Doe de komijn en de kurkuma er nu bij en roer goed door elkaar.
Daarna de bouillon, tomaten en bloemkool erbij en kook alles in

± 20 min. zacht.

Voeg tot slot  de kikkererwten toe en pureer de soep met een
staafmixer. Zwarte peper en zeezout voeg je naar smaak toe.

Kikkererwten zijn  gezond, ze bevatten veel koper en magnesium en
ook vitamine B6, antioxidanten en zink. Verder bevatten kikkererw-
ten veel gezonde vezels. Dus goed om je bloedsuikerspiegel te nor-
maliseren. Of dat nog niet genoeg reden is om vaker kikkererwten

te eten… uit onderzoek blijkt dat een dagelijkse portie kikkererwten
(300 gram) je LDL cholesterol en triclyceriden verlaagt en je op die

manier  minder kans hebt op hart- en vaatziekten.



Broccoli
-avocado

• 1 broccoli (±300 gram)

• 2 avocado’s (eetrijp)

• 75 gram spinazie

• 1200 ml. bouillon (van 3 bio bouillon blokjes of zelfgemaakt)

• 1 grote ui , 3 tenen knoflook & 2 cm. verse gember

• 1 eetl. kokosolie

• keltisch zeezout en zwarte peper

Dit is een verrassend lekkere soep, heerlijk romig van smaak
door de avocado’s en snel op tafel, echt een aanrader!

En naast lekker ook geneeskrachtig. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat ruim 300 gram broccoli per week het risico

op kanker verlaagt. Broccoli bevat verder bijna alle denkbare
vitaminen, zoals vitamine A, B, C, E, K en ook de mineralen

calcium, magnesium en kalium. Er zijn stoffen ontdekt in broccoli
die  antioxidanten en enzymen in immuuncellen activeren en zo

veroudering tegengaan.



Broccoli
-avocado

Snijd de knoflook, gember en de ui in grove stukken.

Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui voor 5 min. Doe er
vervolgens de knoflook en gember bij en bak nog één minuut.

Doe broccoli er nu bij en de 1200 ml. bouillon en kook de broccoli
zacht in ongeveer 15 minuten.

Voeg op het laatst de spinazie toe en pureer de soep
met een staafmixer.

Zwarte peper en zeezout voeg je tot slot naar smaak toe.

Avocado’s zijn een fantastische bron van plantaardige gezonde
vetten. Gezonde vetten zijn nodig voor een gezond hormoon

systeem en je hersenen zijn er dol op. Naast gezonde vetten zit er
veel vitamine B, C en K in en het mineraal kalium, dus ook een

perfecte ondersteuning voor je hart en bloedvaten!

Een handje kiemen in je soep is lekker en voedzaam. Kiemen zijn
de uitlopers van zaden en bevatten eigenlijk al alle voedingsstoffen

van de hele plant. Je eet heel efficiënt groenten zeg ik altijd door
iedere dag een handje kiemen aan je maaltijd toe te voegen. Denk

aan alfalfakiemen, broccolikiemen, radijskiemen, preikiemen,
rodekoolkiemen, taugé, etc.



Peer pastinaak

• 400 gram pastinaak

• 250 gram peer

• 1 ltr. bouillon (van 2 bio bouillon blokjes)

• 2 thl. kerriepoeder + 1 thl. koriander

• handvol paranoten

• 1 eetl. kokosolie

• keltisch zeezout en zwarte peper

Als je al wat kouwelijk bent is het een goed idee om je eigen inner-
lijke ‘kacheltje’ op te stoken met verwarmende voeding. Daarmee
stimuleer je je spijsvertering en zorg je voor extra warmte van bin-
nenuit. Dit zorgt dat je meer voedingsstoffen kunt opnemen, een
betere weerstand krijgt, een betere circulatie en je jezelf over het

algemeen wat blijer voelt. De moeite waard dus!

Je maakt je voeding verwarmend door wintergroenten te kiezen in
combinatie met bijvoorbeeld kruiden en specerijen.



Snijd de ui, peer en pastinaak in grove stukken.

Verhit de kokosolie in een soeppan en fruit
 de ui zachtjes. Voeg na een paar minuten de kerrie toe en fruit

even mee.

 Als de ui zacht is geworden en iets begint te verkleuren, voeg je de
pastinaak en peer toe. Bak  2 min. mee en voeg dan de liter

bouillon toe.

 Laat de soep ± 30 minuten zachtjes koken.

 Rooster in de tussentijd de paranoten in een koekenpan zonder
olie. Hak ze daarna grof en bewaar even.

Pureer  de soep met een staafmixer. Voeg eventueel nog wat water
toe om te verdunnen. Peper en zeezout voeg je naar smaak toe.

 Serveer de soep met wat gehakte paranoten erover.

Er is geen voedingsmiddel dat meer selenium bevat dan paranoten.
Selenium is een belangrijk sporenelement dat veel  mensen tekort

komen en belangrijk is voor je schildklier, prostaat en lever.
Dagelijks een paar (niet meer) van deze noten is voldoende. Peer pastinaak soep



30 tenen
 Knofloo

k-knolse
lderij

• 3 bollen knoflook (±30 teentjes)

• 1 knolselderij (800 gram)

• 400 ml. Kokosmelk

• 1 ui

• 1 citroen of citroensap

• 1 eetl. kokosolie

• keltisch zeezout en zwarte peper

• 750 ml. bouillon (van 1½  bio bouillon blokje of zelfgemaakt)

• 30 gram peterselie

• 6 eetl. olijfolie & • 3 eetl. appelazijn

Whoow! 30 tenen knoflook hoor ik je denken! Dat is heftig!
Maar deze soep werkt geneeskrachtig als je een virus, verkoudheid

of griep wilt verslaan. En is nog lekker ook :-)
Het geeft je immuunstelsel een boost, werkt bacterie en

virusdodend (uit onderzoek blijkt dat knoflook vele malen beter is
dan bepaalde antibiotica). Het verlaagt je bloeddruk en cholesterol

en dat allemaal door het stofje allicine.

& peters
elie-olie



30 tenen 
knoflook-

knolselde
rij

Verwarm de oven voor op 175 graden.

Snijd het bovenste kapje van de knoflookbollen zodat de tenen net
zichtbaar worden. Leg de 3 bollen knoflook vervolgens op bakpapier

en bedek de bollen er ook mee, je wilt niet dat ze zwart worden.
Plaats ze voor ± 45 min. in de oven.

(Als de knoflook bollen straks uit de oven komen laat je ze heel even
afkoelen. Daarna kun je de zachte knoflooktenen zo uit de schil

knijpen.)

Snijd de knolselderij en de ui in grove stukken.

Maak ook alvast de peterselie olie: snijd de peterselie grof en doe
met de olie en appelazijn in een hoge beker en pureer met de

staafmixer of doe het met een blender.

Verhit de kokosolie in een soeppan en bak de ui voor 5 min. Doe
vervolgens de knolselderij en tijm er bij en bak nog een paar

minuten mee.

Blus af met de kokosmelk en voeg nu ook de bouillon toe. Nu rustig
koken tot de knolselderij zacht is in ongeveer 20 minuten, daarna

kun je de soep pureren met een staafmixer.

Voeg peper en zeezout naar smaak toe.

Serveer met wat citroensap en besprenkel met de peterselie-olie.
& peters

elie-olie




