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Week de bonen een nacht van tevoren. 

Breng de bruine bonen en de magere  
runderlap met het weekwater aan de kook. 

Voeg de groenten (in totaal 800 gram),  
twee eetlepels gezeefde verse tomaten,  
laurier en kruidnagelpoeder toe aan de soep. 

Laat alles in 1 ½ uur gaar worden op een  
lage warmtebron. 

Verhit de olie in een kleine koekenpan en 
bak hierin de gesnipperde ui en de soep- 
balletjes goudbruin. Voeg dit aan het einde 
van de kooktijd toe aan de soep. 

Maak de soep op smaak met vers  
gemalen peper.

300 g bruine bonen, 
geweekt in 2 ½ l water 
groenten, in totaal  
800 gram: 
1 prei, gesneden  
in dunne ringen
1 winterpeen, gesneden
½ - 1 knolselderij,  
gesneden in kleine blokjes 
2 el verse tomaat, 
gezeefd
1 magere runderlap,  
in stukken gesneden 
4 blaadjes laurier
4 kruidnagels of  
kruidnagelpoeder  
naar smaak 
1 ui, gesnipperd 
soepballetjes, runder-
gehakt: aanvullen op 
gewicht runderlap tot 
250 gram 
een scheutje olie
peper

Bruine bonen soep 
Gevulde Pompoen  
met linzen en feta

100 g feta, in stukjes  

1 kleine pompoen

1 rode paprika,  
in stukjes 

150 g linzen, bereid 

1 tl komijn

7,5 g koriander 

peper

Cambridge  
Weight Plan Golden 
Vegetable   

Snijd de pompoen doormidden.  
Verwijder de zaadlijsten en pitten. 

Zet een pan met een stoommand en een 
laagje water op het vuur. Leg de pompoen 
in de stoommand en sluit deze af met een 
deksel. Stoom de pompoen in ongeveer  
12 minuten (net) gaar. 

Verwarm eventueel de linzen in een klein 
steelpannetje op laag vuur. Je kunt de linzen, 
de paprika en de feta ook koud eten. Voeg 
de paprika en de komijn toe aan de linzen. 

Breng het geheel op smaak met peper en 
bouillonpoeder. 

Hak de koriander en houd een klein beetje 
apart voor de garnering. Voeg de feta en de 
koriander pas op het laatst toe. 

Leg de pompoen op 2 borden en voeg  
de feta en koriander toe aan de linzen en  
paprika, roer het geheel goed door en  
vul de pompoen ermee. 

Bestrooi met het restje koriander.


