
Romige broccolisoep met hamblokjes.  

Grote kans dat je hem al tijdens “soep van Elly” hebt gegeten.  

 Tip: De hamblokjes kan je ook vervangen voor uitgebakken spekjes of gesnipperde gerookte zalm,                                                                                                                                       

dat is echt een aanrader. 

 

Romige broccolisoep met hamblokjes 

 

Ingrediënten: 

1 dikke ui 

1 teentje knoflook 

1 grote aardappel 

1 stronk broccoli 

Flinke scheut kookroom 

2 groentebouillon blokjes 

125 gram hamblokjes 

750 ml water 

Beetje peper 

 

Werkwijze: 

1. Snij de ui in stukken van ongeveer 1 bij 1 cm. Kleiner hoeft niet want uiteindelijk wordt de 

soep gepureerd met de staafmixer. 

2. Schil de aardappel en snij deze in blokjes van 1 cm. De reden dat er aardappel in de soep zit is 

vanwege de bindende werking. De soep wordt er wat dikker van.  

3. Snij de broccoli in stukjes. Je kan ook de stronk gebruiken, wel het kontje verwijderen.  

4. Haal het velletje van de knoflook en snij deze in een paar stukjes 

5. Was de aardappelblokjes en de broccoli stukjes en laat ze uitlekken in een vergiet.  

6. Pak een kookpan waar minimaal 1,5 liter soep in kan en doe hier een bodempje olie in. 

7. Bak hierin de ui totdat hij glazig is. 

8. Voeg de aardappel, broccoli en de knoflook toe en bak dit een paar minuten mee.  

9. Voeg 750 ml water toe en 2 groentebouillon blokjes. Breng dit aan de kook en laat dit 

zachtjes 20 minuten koken. 

 

(Mocht je spekjes willen gebruiken, is dit nu een goed moment om ze uit te bakken.)  

 

 

10. Haal na 20 minuten de pan van het vuur en pureer de soep met de staafmixer.  

11. Voeg een flinke scheut kookroom, de hamblokjes en een klein beetje peper naar smaak toe.  



Tip= Deze soep kan je prima invriezen om er een andere keer van te genieten.  

 

Eetsmakelijk!!! 

Hartelijke groeten van Elly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


