
 -  WEEK VAN DE SOEP - 

ufs.com

recepten-
boekje
Het geheim achter7 overheerlijke soepen

Daag uw gasten  

uit om het geheime  

ingrediënt te raden!TOP SECRET



SHERLOCK
SOEP

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN 10 l water
 900 g Knorr Supérieur Champignon Crèmesoep
 1 l Solo Professional Culinair 90 g Knorr Primerba Tuinkruiden 1 kg hesp, in julienne 2 bs platte peterselie, grof gesneden

BEREIDING
•  Breng het water aan de kook en voeg al roerend de 

Champignon Crèmesoep toe, laat 5 min. sudderen.•  Voeg de Solo en de Primerba Tuinkruiden toe  en warm de soep goed door.
•  Voeg de hesp toe als garnituur en werk af  met de platte peterselie.

Deze romige champignonsoep 

met ham en tuinkruiden willen 

je gasten graag van dichterbij 

inspecteren.

he
  g

ehe
ime ingrediën 

TUINKRUIDEN
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top secre
SOEP

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN
 14 l water 2 kg courgettes, in blokjes

 1,5 kg aardappelen, in blokjes

 1 kg Knorr Supérieur  
 

 Groene Asperges Crèmesoep  

 100 g Knorr Groentebouillon Poeder

 75 g Knorr Primerba Knoflook

 1 kg Parmezaanse kaas, gerasptBEREIDING
•  Breng het water aan de kook en voeg de courgettes, 

aardappelen, Groene Asperges Crèmesoep, 

Groentebouillon en Primerba Knoflook toe.
•  Laat zachtjes koken tot de groenten gaar zijn.

•  Mix de soep fijn en werk af met 
de Parmezaanse kaas.

he geheime ingrediën

Voor deze groene asperge-

courgettesoep met aardappel en 

parmezaan zouden je gasten een 

misdaad begaan. 

knoflook
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incognito SOEP
Een kippensoep met balletjes die 

aan een koninginnenhapje doet 

denken. Maar shhh, da’s geheim!

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

 12 l water

 400 g erwtjes 

 400 g knolselder, in blokjes 

 400 g paprikamix, in blokjes

 120 g Knorr Primerba Rozemarijn 

 1 kg Knorr Supérieur Kippencrèmesoep

 500 g Knorr Soepballetjes 

BEREIDING
•  Breng het water aan de kook en voeg de groenten toe, 

laat koken tot deze bijna gaar zijn, voeg de Primerba 

Rozemarijn toe en mix de soep fijn.

•  Breng terug aan de kook en voeg al roerend de 

Kippencrèmesoep toe en laat nog 5 min. sudderen.

•  Voeg de Soepballetjes toe.

rozemarijn

he geheime  

ingrediën
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Afluister
SOEP 15 l water

 3 kg kikkererwten, uit blik

 1,4 kg Knorr Supérieur Spinaziesoep “Florentine”

 150 g Knorr Primerba Mierikswortel

 600 g geitenkaas, verbrokkeld

INGREDIË
NTEN VOOR 50 P

ERSONEN

BEREIDING

•  Breng het water aan de kook en voeg de 
kikkererwten, de Spinaziesoep en de Primerba 
Mierikswortel toe.

•  Laat zachtjes koken tot alles gaar is.

•  Mix de soep fijn en roer er de geitenkaas onder.

he geheime ingrediën
mierikswortel

Vertrouwelijke info voor de 

chef: deze spinaziesoep met 

kikkererwten en geitenkaas 
is crimineel lekker.
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speurneuzen
SOEP Ruik jij dat ook? Deze pompoensoep met smeltende 

kaas wordt zeker een succes!

BEREIDING
• Plaats de pompoenblokjes met de ui op een gastroplaat en 

roosters ze op 200°C in de oven tot ze gaar zijn.

• Breng het water met de Solo aan de kook en voeg  

de geroosterde pompoen en ui toe.

• Laat koken tot deze gaar zijn en  

mix de soep fijn.

• Breng aan de kook en voeg al  

roerend de Pompoen Crèmesoep toe,  

laat 5 min. zachtjes koken.

• Breng verder op smaak met peper en  

nootmuskaat en Primerba Gefruite  

Ui & Spek.

• Doe de Gruyére kaas in soepkommen,  

overgiet met de soep en serveer.

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

 3 kg pompoenblokjes, geroosterd

 1 kg uien, in blokjes

 12 l water

 2 l Solo Professional Culinair

 1,2 kg Knorr Supérieur  

  Pompoen Crèmesoep

 -- peper en nootmuskaat

 50 g Knorr Primerba Gefruite  

  Ui & Spek

 1 kg Gruyère kaas

he
  g

eh
eim

e in
grediën 

GEFRUITE UI
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INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN
 10 l water
 950 g Knorr Supérieur Thaïse  

  Rode Kerrie Soep

 1,25 kg pompoenblokjes

 1,25 kg paksoi
 10 g korianderblad

BEREIDING
• Breng het water aan de kook en voeg al roerend  

de Thaïse Rode Kerrie Soep toe, laat 5 min.  

zachtjes koken.

• Voeg de pompoenblokjes en de paksoi toe en  

laat deze in de soep garen.

• Mix de soep.

• Werk de soep af met de koriander- 

blaadjes en serveer.

Spicy 
spionnen- 
soep

Een Thaise kerriesoep 
met pompoen waar 

culinaire waaghalzen  
van zullen smullen.

he geheime 

ingrediën

ko
ria

nd
er
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INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN 10 l water
 1 kg uien
 4 kg spruiten 100 g Knorr Edelpreisoep 50 g Knorr Groentebouillon Poeder 50 g Knorr Primerba Curry 10 g nootmuskaat 1 l Solo Professional Culinair 1 l Solo Professional Koken & Opkloppen 

BEREIDING
•  Breng het water met de uien en de spruiten aan de kook.•  Laat koken tot de groenten gaar zijn en voeg al mixend 

de Edelpreisoep, Groentebouillon, Primerba Curry en 
nootmuskaat toe.

•  Voeg de Solo Culinair toe en laat 5 min. zachtjes koken.•  Klop de Solo Koken & Opkloppen  tot yoghurtdikte en nappeer net  voor het serveren op de soep.

Deze Vlaamse soep van 

spruitjes met room doet je 

gasten aan vroeger denken.

most

soep
wanted

 CURRY

he geheime ingrediën
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SNEL EN EENVOUDIG  
ONZE PRODUCTEN BESTELLEN?  

DAT KAN VIA
UFS.COM/WEBSHOP

ufs.com/webshop

Genie van de voordelen 
van online bestellen!

✔	Levering via uw  
vaste grossier

✔	Het volledige gamma 
beschikbaar

✔	Spaar elektronisch en 
automatisch voor leuke 
en handige cadeau’s

✔	Alle promoties  
in één oogopslag

✔	Kies zelf uw  
levertermijn


