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Alles wat je moet weten over je soepblender!
De SoupMaker stelt je in staat om in slechts 30 minuten tijd een
vers gemaakte soep op tafel te zetten. Je leest het goed, dit is
inclusief voorbereidingstijd/snijwerk. Want voor het daadwerkelijk
maken van een verse soep, heb je slechts een minuut of 20/22
nodig.
Hoe maak je de soep?
o eerst alle groente erin (en handig als je het al vast klein snijd.)
o 2 bouillonblokjes en eventueel een aardappel er doorheen dat
bindt de soep iets meer. En tot het minimum vol doen met de
groenten.
o als smaakmaker doe ik altijd 1 ui een teentje knoflook en een
stuk prei, en verder maak ik de soep wat ik wil maken bv een
wortelsoep, dan gooi ik de rest vol met wortelen, een pompoen
soep, naast de basis vol met pompoen, enzovoorts.
o laat verder je fantasie spreken wat je lekker lijkt
o soepballetjes doe ik als de programma klaar is gooi ik ze erin en
dan min 10 min met deksel laten staan dan zijn ze gaar.
vermicelli precies eender, niet meekoken
o Je kunt een romige soep (slagroom opgeklopt) maken door
middel van wat room toe te voegen. Dat kan altijd.
o Als laatste het water toevoegen. Water altijd en dan bijna tot
het maximum maar in die volgorde, anders gaat het verkeerd
als je eerst water in doet.
Het gebruik van de programma's.
o Programma 1 is het programma voor gladde soep. Je kunt
denken aan een tomatensoep van verse tomaten, waarin je de
vellen en de pitjes niet meer proeft en de soep glad en dik is,
een dikke gladde pompoensoep, een dikke broccolisoep zonder
stukjes, etc.
o Programma 2 is het programma voor boeren soepen. Je kunt
denken aaneen zelf gemaakte kippensoep met stukjes kip en
groente, een bruine bonen soep met groente en bonen erin,
groentesoep met ballen en groente erin, etc.

o
o

o

Programma 3 is het programma voor compotes. Je kunt denken
aan een appelcompote, vruchtencompote, uiencompote, etc
Programma 4 is het programma voor smoothies. Je kunt
denken aan een aardbeien shake, bevroren yoghurt met
vruchtensmaak, een gezonde groene smoothie, etc.
Programma 5 is het programma voor handmatig mengen (kun
je handmatig nog iets wat je gemaakt hebt bij mengen).
Bijvoorbeeld je hebt broccolisoep gemaakt op de dikke
soepstand en je wilt hem half glad hebben. Dan kun je nadien
handmatig nog tien tot vijftien seconden mixen voor een grove
stukjes structuur van je groente in je soep etc.

Let op:
o Vul niet boven het maximum streepje en ook niet onder het
min streepje. (Ook bij het maken van smoothies en compotes
hou je hier aan).
o Aan de onderzijden van de deksel zit een voelspriet: daar mag
geen druppel op zitten. Het is een beveiliging die voorkomt dat
de SoupMaker gaat werken al het te vol zit.
o Het programma stopt vroegtijdig:
 dan kan de voelspriet zijn
 de soep kan aan het aanbranden/aankoeken.
Als het dan de voelspriet niet is en hij blijft knipperen zit er
niets anders op om alles helemaal eruit te halen en te zien of
het aan de bodem, dus het aankoeken lag. Zo ja eerst
schoonmaken dan alles terug, misschien iets minder vol, en dan
pas door gaan.

Dit boekje is samengesteld door Gerard Dingemans uit de recepten opgedaan in
de facebookgroepen: “SoupMaker dagelijks superverse avonturen”, “OnionChef”
en de “Philips Airfryer bak avonturen”. Een enkele keer is het recept aan gepast
aan de SoupMaker. (recept was niet geschreven voor de SoupMaker).
Er is geprobeerd om van ieder recept de indiener terug te vinden. Een enkele keer
is dat niet gelukt.
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De Philips SoupMaker oud model

De Philips SoupMaker nieuw model

Aspergesoep 01
Ingrediënten
o 1 pot asperges
o 2 kippenbouillonblokjes
o 1 ui
o zwarte peper
o knoflook
o aanvullen met water tot aan de maximum
o 1 el Philadelphia
o peterselie
Bereiding
De kopjes van de asperges af snijden om later toe te voegen.
Ingrediënten en water tussen min-maximum in de SoupMaker
doen en soep maken met programma 1.
Als hij klaar is de Philadelphia (light) toevoegen en even mixen
(programma 5).
Dan de kopjes van de asperges erin met nog wat peterselie en 15
min later hadden we een heerlijke aspergesoep.
© Caroline Poley 2016

Aspergesoep 02
Ingrediënten
o 600 gr Nederlandse asperges
o 25 gr suiker
o 250 ml slagroom
o 1 eidooier
o 1 grote, kruimige aardappel
o lente uitjes
o 2 kippenbouillontabletten
o aanvullen met water tot aan de maximum
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Bereiding
Schil de asperges met een dunschiller of speciale aspergeschiller.
Schil royaal zodat er geen vezelige stukjes achterblijven. Snijd de
asperges in stukken en houd enkele achter voor de garnering. Schil
de aardappel en snijd in stukjes.
Doe de asperges in de SoupMaker en vul dit aan met de aardappel,
suiker en bouillontabletten en vul aan met water tot het streepje.
Kies programma 1 van de SoupMaker.
Als het programma klaar is, meng de eierdooier en room in een
bakje. Voeg dit aan de soep toe en kies direct programma 4. Je
krijgt dan een mooie, schuimige soep.
Snijd ondertussen de achter gehouden asperges in plakjes, voeg dit
toe aan de soep en laat even staan in de SoupMaker. Dien de soep
op met wat vers gesneden lente ui.
© The Philips Chef 2016

Avocadosoep
Ingrediënten
o 2 avocado's
o 2 kippenbouillonblokjes
o 1 ui
o knoflook
o peper en zout
o aanvullen met water tot aan de maximum
o 1 ei
De ingrediënten met uitzondering van het ei, peper en zout in de
SoupMaker doen en instellen op programma 1. Als de soep klaar is
peper en zout naar smaak toevoegen.
Een rauw ei in doen en dan meteen roeren, waardoor je gekookte
ei-sliertjes krijgt. Jammie en binnen paar minuten klaar
© Cattery Ofthe Black Moon 2016

Bananen-Aardbeien smoothie met Hüttenkäse
Ingrediënten
o 1 stuk bevroren banaan
o 2 kopjes bevroren aardbeien
o 1 kopje fijne ijsstukjes
o 2/3 kopje Hüttenkäse of cottage cheese
o 1 glas melk
o 1 el honing
Bereiding
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op stand 4.

Bloemkool 01
Ingrediënten
o halve bloemkool met halve stam
o 3 teentjes knoflook
o 1 rode peper
o 2 rode uien
o 2 tl curry / kerrie
o 3 tl kurkuma
o 250 ml kokosmelk
o zout & peper
o aanvullen met water tot aan de maximum
Bereiding
Alle ingrediënten in de SoupMaker, behalve de kokosmelk en
curry/kerrie kruiden.
Gebruik programma 1 voor gladde soep.
Na 23 minuten naar eigen smaak de kokosmelk, curry en kurkuma
toevoegen.
De kokosmelk geeft een zachte romige smaak en de kruiden geven
de soep power.
© Marc Jacobs 2016
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Bloemkoolsoep 02
Ingrediënten
o 1 ui
o 1 wit van prei
o 1 kleine aardappel
o aanvullen met de stam van de bloemkool en bloemkoolroosjes
o 1 blokje kipbouillon
o 125 ml room
Bereiding
Eerst de bloemkool manueel pureren zodat er nog wat extra
bloemkool in kan tot maximum streepje. De andere ingrediënten
toevoegen met uitzondering van de room.
De soep maken op programma 1.
De room pas toevoegen als de soep klaar is en nog een takje tijm
15 minuten laten mee garen.
© Marc Jacobs 2015

Bloemkoolsoep met zoete aardappel en Boursin
Ingrediënten
o 1 kleine bloemkool met stam
o 1 zoete aardappel
o 1 sjalot
o 2 groentebouillon blokjes
o water tot maximum streep
o 1 el Boursin
Bereiding
Alle ingrediënten met uitzondering van de Boursin in de SoupMaker
en de soep maken op programma 1
Na piep (23 minuten) openen en Boursin erbij, nog even pureren
met programma 5.
Een mooie licht gele kleur en heerlijke geur en smaak.
© Marc Jacobs 2016

Bloemkoolsoep 03
Ingrediënten
o 350 gr bloemkool
o 1 wit van prei
o 1 ui
o 3 bouillonblokjes groente
o 1 liter water
o peper en zout
Ingrediënten garnering
o pijnboompitjes
o tijm
o chorizo
Bereididng
Doe alles in de SoupMaker en programma 1, kies gladde soep
Maak ondertussen de garnering. Rooster pijnboompitten met verse
tijmblaadjes. Hak ze in de OnionChef of met de hand bijna fijn. Bak
wat chorizoschijfjes in de Airfryer, gebruik een vlamverdeler.
Schenk de soep in een soepkom. Bestrooi met beetje
pijnboompitten-tijmmengsel en garneer met een spiesje van de
chorizochips
© Carine Serlet 2015
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Bloemkoolsoep met Ras el Hanoud, munt en kaas
Ingrediënten
o 1/2 bloemkool in roosjes
o 4-6 teentjes knoflook, fijngehakt
o 1 ui in ringen
o 2 stengels bleekselderij, geschild en in stukjes
o ½ el ras el hanout
o 1 el fijngehakte peterselie/selderij
o 1 potje fond of 2 groentebouillontabletten
o Bettine blanc en fijngehakte munt
Bereiding
Leg de bloemkoolroosjes in een schaal in de voorverwarmde
Airfryer (200 graden). Verdeel de knoflook over de roosjes en
rooster de bloemkool 10 minuten.
Doe de ui en de bleekselderij in de SoupMaker. De geroosterde
bloemkoolroosjes erbij samen met de fond en vul tot het maximum
streepje aan met water. De peterselie/selderij en de Ras el Hanout
erbij en maak de soep op programma 1.
Wanneer de soep te dik is verdun deze dan met wat water.
Verdeel de soep over kommetjes en kruimel er wat kaas op,
garneren met munt.
© Suzanne
Keuning en The
Philips Chef 2016

Broccolisoep 01
Ingrediënten
o 300 gr broccoli
o 60 gr roquefort
o 1 rode of gewone ui
o 2 teentjes knoflook
o 2 groentebouillonblokjes
o nootmuskaat, peper en zout naar eigen smaak
o water tot aan het maximum streepje
Bereiding
De volledige stam van de broccoli in kleine stukjes snijden
Doe dit en alle ingrediënten in de SoupMaker behalve de roquefort.
De soep maken op programma 1 voor super gladde soep.
Afwerken met brokje roquefort.
In Airfryer brood roosteren en in blokjes snijden om als croutons bij
in de soep te strooien.
© Marc Jacobs 2015

Broccolisoep 02
Ingrediënten
o ½ broccoli
o 1 aardappel
o 1 lookteentje
o 1 kippenbouillon en 1 groente bouillon
o water aanvullen tot maximum
o bijkruiden met peper en zout
Bereiding
Alle ingrediënten in de SoupMaker doen en de soep maken met
programma 1
Smakelijk!
©Sofie Lefevere 2016
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Broccolisoep 03
Ingrediënten
o 1 kleine courgette in fijne stukken
o 1 stronk broccoli in fijne stukken
o 1 avocado
o 1 groentebouillonblokje
o 1 ui
o zout en peper naar smaak
o water aanvullen tot maximum streepje
o voor wat extra pit: scheutje tabasco
Bereiding
Maak de soep op programma 1 voor een fijne gladde soep.
Als die klaar is een paar broccoli stukjes in de SoupMaker, even
laten garen en leuk als decoratie.
© Marc Jacobs 2015

Broccolisoep 04
Ingrediënten
o 1 stronk broccoli incl steel/stam in stukken
o 1 teentje knoflook
o 2 groentebouillonblokje
o 1 ui
o ½ rode peper
o 1 bosui
o zout en peper naar smaak
o water aanvullen tot maximum streepje
o zakje croutons
Bereiding
Maak de soep op programma 1 voor een fijne gladde soep.
Soep inschenken en wat croutons in strooien.
© Sanne Marije 2016

Broccolisoep 05
Ingrediënten
o 1 broccoli
o 1 ui
o 1 teentje knoflook
o scheutje room
o beetje chili saus
o bosui
o gebakken spekjes
Bereiding
Ingrediënten in SoupMaker doen, afvullen met water tot maximum
streepje en op programma 1 zetten.
Bosui in ringetjes snijden en samen met gebakken spekjes
gebruiken als garnering.
© Hedwig de Man 2016

Broccolisoep 06
Ingrediënten
o 1 broccoli
o 1 kruidenroomkaasje
o 1 ciabatta stokbrood
o 2 takjes verse dille
o kippenbouillon of 1 tablet
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Bereiding
Bak het ciabatta brood af in je Airfryer of oven. Snijd de broccoli in
stukken en doe deze in je SoupMaker. Voeg de helft van de
kruidenroomkaas toe en voeg de kippenbouillon toe. Indien je een
tablet gebruikt voeg je deze toe en vul je de SoupMaker met water
tot het streepje. Kies programma 1 van de SoupMaker. Snijd de
ciabatta in stukken en besmeer met de rest van de roomkaas. Dien
de soep op met de vers gesneden dille en het brood.
© The Philips Chef 2015

Bruine bonensoep
Ingrediënten
o blik bruine bonen
o 1 gesneden ui
o 1 laurierblad
o 2 of 3 gesnipperde knoflook
o fijngesneden prei
o klein scheutje ketjap manis (donkere)
o 2 bouillonblokje
o eventueel rookworst
Bereiding
Alle ingrediënten in de SoupMaker en de soep maken op
programma 2. Na afloop het laurierblad er uit halen, eventueel
gesneden rookworst er aan toevoegen en even laten warmen (10
minuten).
©Maruska Barendse 2016

Champignons soep 01
Ingrediënten
o 250 gr champignons
o 1 aardappel (met schil)
o 100 gr spekblokjes
o 250 ml room
o 1 groentebouillonblokje
o 1 rundvleesbouillonblokje
o mespunt nootmuskaat
o water tot aan de maximum streep
Bereiding
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker en maak de soep op
programma 1. Na afloop de spekblokjes toevoegen samen met
plakjes champignons. Na 10 – 15 minuten is de soep klaar.
©Jolanda Bergshoeff

Champignons soep 02
Ingrediënten
o 250 gr boschampignons
o 1 grote witte ui
o 1 aardappel
o 1 bospaddenstoelenbouillon
o 250 ml volle room
o het wit van 1 preistengel
o water tot aan de maximum streep
o mespunt nootmuskaat
o peper
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Bereiding
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker behalve de room.
Aardappel hoef je niet te schillen, maar heb het deze keer wel
gedaan. Selecteer programma 1 van de SoupMaker. Na 23 minuten
even openmaken en de room aan de hete soep toevoegen.
30 seconden pureren op programma 5. Terug openmaken en
schijfjes champignons toevoegen. 10 minuten laten staan.
De soep inschenken en afwerken met wat peper en bieslook.
© Marc Jacobs 2016

Champignonsoep 03
Ingrediënten
o 250 gr bospaddestoelen/champignons
o 1 ui
o 1 aardappel
o 2 bospaddenstoelenbouillonblokjes
o 2 teentjes knoflook
o flinke scheut truffelolie
o water tot aan de maximum streep
o Crème Fraîche
Bereiding
Alles in de SoupMaker op programma 1 gladde soep (op 3
champignons na). Deze in schijfjes snijden en toevoegen als de
soep is ingeschonken. Tot slot nog een lepel Crème Fraîche
toegevoegd.
©Gerard Dingemans 2016

Chinese roerbakmixsoep
Ingrediënten
o ½ zakje Chinese roerbakmix
o 1 rode paprika
o 1 tomaat
o 1 teentje look
o 1 ajuin
o peper
o beetje zout
Bereiding
De ingrediënten in de SoupMaker, afvullen met water tot maximum
en dan naar keuze op programma 1 of 2,
Kleur is oranje achtig, de smaak was goed maar eerder neutraal.
© Marc Jacobs 2015

Chinese wok groentesoep
Ingrediënten
o Chinese wok groente
o wortels
o uitje
o knoflook
o 1 aardappeltje
o Chinese kruiden
Bereiding
De ingrediënten in de SoupMaker, afvullen met water tot maximum
en dan naar keuze op programma 1 of 2.
©Maya Overman 2016
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Chocomousse
Ingrediënten
o 500 ml magere melk of halfvolle melk.
o 2 zakjes chocolademousse van Dr Oetker.
Bereiding
De melk en de poeder in de SoupMaker en afwerken met
programma 4 (Smoothie programma).
Glaasjes vullen en 2 uur laten opstijven in de koelkast.
© Marc Jacobs 2015

Courgettesoep 01
Ingrediënten
o 2 courgettes
o 2 uien
o 2 knoflookteentjes
o 1 el mosterd
o 1 tl kerriepoeder
o groentebouillon tot het minimum, of water met 2
bouillonblokjes
o stukje blauw schimmelkaas, gerookte zalm, spekje of gerookte
kip
Bereiding
De ingrediënten in de SoupMaker, afvullen met water tot maximum
en dan naar keuze op programma 1.
Severen met blauwschimmelkaas of met stukjes gerookte zalm,
spekjes, of gerookte kip nemen.
Eet smakelijk!
©Bep Stans 2015
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Courgettesoep 02
Ingrediënten
o 2 courgettes
o 1 vetarm groentebouillon blokje
o 1 vetarm kippenbouillon
Bereiding
Courgette wassen, kopjes er afhalen en in stukken snijden.
Bouillonblokjes toevoegen en de SoupMaker afvullen tot maximum
met water. De SoupMaker op programma 1.
©Sandra Clement 2015

Courgettesoep 03
Ingrediënten
o 2 courgettes
o 1 ajuin
o 1 komkommer
o 1 maatje groentebouillon
Bereiding
De ingrediënten in de SoupMaker, afvullen met water tot maximum
en dan naar keuze op programma 1.
©Magda Piens

Erwtensoep
Ingrediënten
o 200 gr spliterwten
o 1 grote prei
o 1 ui
o 2 plakken knolselderij in stukjes
o 1 runderbouillon blokje
o Hema rookworst

Bereiding
De spliterwten even aan de kook brengen en uurtje laten weken.
De prei, ui, knolselderij in stukken snijden, 1 runderbouillon blokje
en de erwten water aanvullen tot maximum en gebruik programma
1. Als de soep klaar is uiteraard de Hema rookworst toevoegen.
©Sandra de Vos

Gerookte Forelsoep
Ingrediënten
o 300 gr aardappelen
o 2 gerookte forelfilets
o 4 tl viseitjes
o 200 ml magere room
o visfond
o citroensap
o dille
o zout
o peper
Bereiding
Schil de aardappels en halveer ze. Stop de aardappels met de
gerookte forelfilets, de room, de visfond, citroensap in de
SoupMaker en vul aan tot het bovenste streepje met de visfond.
Selecteer programma 1 van de SoupMaker en druk op start.
Breng eventueel
op smaak met
zout en peter.
Schenk de soep in
de kommen en
garneer af met de
vers gesneden
dille en de kleine
viseitjes.
© The Philips Chef
2015
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Frambozen/ bramen/havermout smoothie
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o

25 gr havermoutvlokken
100 ml magere melk
100 gr bevroren frambozen
100 gr blauwe bessen
3 el lavendelhoning
200 gr Griekse yoghurt 0%
5 ijsklontjes

Bereiding
Doe alle ingrediënten in de blender en houd een paar frambozen
en blauwe bessen achter. Blender alle ingrediënten fijn tot een
mooie paarse smoothie. Giet de smoothie in de glazen en garneer
met de bessen en frambozen.
© The Philips Chef 2016

Frambozencocktail
Ingrediënten
o 250 gr frambozen
o 150 gr ijsblokjes
o Ginger Ale
o sap van 1 citroen
o cocktailprikkers
Bereiding
Houd 6 frambozen apart en doe de rest in de SoupMaker. Voeg het
ijs en het sap van 1 citroen toe. Vul tot het bovenste streepje met
Ginger Ale en kies programma 4 van de SoupMaker.
Giet de cocktail in mooie glazen. Garneer met de cocktailprikkers
met frambozen.
© The Philips Chef 2016

Garnalen-mais soep
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 kleine ui
1 stengel bleekselderij
250 ml witte wijn
300 ml (magere)kookroom
200 gr aardappels
100 gr garnalen
1 el platte peterselie
1 el bieslook
2 blokjes garnalen bouillonblokjes of visbouillonblokjes
2 plakken krokante spekrepen in stukjes gesneden
2 tenen knoflook
melk
1 takje thijm
1 stuk laurierblad
bosui
1 blikje maiskorrels

Bereiding
Hak de uien grof, evenals de knoflook, peterselie, bieslook,
bleekselderij en de aardappels en doe dit in de SoupMaker. Voeg
daar de witte wijn, de slagroom, garnalen bouillonblokjes en de
blaadjes van de tijm toe. Tenslotte giet je er de melk net zo veel bij
tot je de maximum streepje bereikt van de SoupMaker. Selecteer
dan programma 1 voor gladde soep.
Na ongeveer 20 minuten geeft de SoupMaker een signaal af, dit is
het tijdstip dat je hem open maakt. Je voegt nu de garnalen toe, de
fijngesneden bosui en de maiskorrels. Ook de laurierblad mag er nu
bij. Laat dit op de warmhoudstand nog eens 15 minuten lang
doortrekken. Haal het laurierblad uit de soep.
©Lucianas Kitchen 2015
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Garnalenbisque
Ingrediënten
o 200 gr grote garnalen, gepeld, darmkanaal verwijderd
o 1 tomaat
o 50 gr prei of lente-uitjes
o 1 teen knoflook, fijngesneden
o 1 kleine rode ui, gesnipperd
o 30 gr tomatenpuree
o een snufje cayennepeper
o 1 takje verse peterselie
o 500 ml vis- of zeevruchtenbouillon1
o 150 ml room
o naar keuze: een snufje saffraan
o Extra: olijfolie, citroensap en zeezout naar smaak
Bereiding
Hak de tomaat en prei grof. Doe alle ingrediënten in de SoupMaker,
met de garnalen bovenop en kies programma 1.
Schenk de soep in uw favoriete kommen en serveer met geroosterd
knoflookbrood.
© The Philips Chef

Havermout-Frambozen smoothie
Ingrediënten
o 30 gr havermout
o 70 gr frambozen (diepvries)
o 2 tl honing
o 250 ml magere melk
Bereiding
De havermout met de frambozen, de
honing en magere melk in de
SoupMaker doen en afwerken op
programma 4.
© Inge Dohmen.

Gazpacho met surimi
Ingrediënten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

500 gram Pomodori tomaten
½ komkommer
2 rode paprika’s
1 ui
1 knoflookteentje
1 sneetje witbrood zonder
korst
1 dl tomatensap
1 eetlepel rode-wijnazijn
½ l zure room
zout en peper naar smaak
tabasco
surimisticks

Bereiding
Op 1 tomaat na, de tomaten grof gesneden, een geschilde
komkommer in stukken waarvan je een stuk van 4cm achter houdt,
Paprika’s zonder pit in stukken waarbij je een halve paprika achter
houdt, ui in een paar stukken, de knoflook, brood in stukjes en de
tomatensap in de SoupMaker. Indien het onder de minimum zit
doe er dan wat extra tomaten sap bij tot het minimum op
programma 4).
Zodra de programma klaar is doe je de azijn en de zure room erbij
en breng je de gazpacho op smaak met wat zout, peper en enkele
druppels tabasco, gebruik programma 5, de handmatige
programma om ongeveer 1 minuut alles goed door elkaar te
kloppen.
Giet de gazpacho dan in een kan en laat dit afgedekt/gesloten koud
worden een aantal uur.
Snij met het paarse mesje van de OnionChef de overgebleven
paprika, komkommer, en de surimi.
Voor het serveren dien je de soep op met de gesneden garnituur.
© smullen van vis, bewerkt door LucianasKitchen 2016
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Karnemelk smoothie met frambozen
Ingrediënten
o
o
o

500 gr verse frambozen
500 ml karnemelk
200 ml mineraalwater (koolzuurhoudend)

Bereiding
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker, sluit het deksel en kies de
smoothie-optie.
Open het deksel als de smoothie klaar is en serveer het mengsel in
een hoog glas met een rietje.
Tip van de Chef: U kunt ook bananen, aardbeien, bosbessen of
bramen in deze smoothie gebruiken. Als u geen karnemelk kunt
kopen, maakt u het gewoon zelf. Schenk 500 ml melk in een kom
en roer er 2 eetlepels citroensap door. Laat 5 minuten staan en
verwerk het mengsel dan zoals in het recept wordt beschreven. Als
u een koud drankje wilt, gebruik dan ingrediënten die rechtstreeks
uit de koelkast komen of voeg wat (eventueel vermalen) ijsblokjes
toe wanneer de smoothie klaar is.
© The Philips Chef 2016

Kervelsoep
Ingrediënten
o 1 prei
o 1 ui
o 3 tenen knoflook
o 1 stengel bleekselderij
o 1 aardappel
o 2 groentebouillonblokjes
o 1 bos vers gesneden kervel
Bereiding
Snij de aardappel in grove stukken en doe hem in de SoupMaker,
doe daarbij de gepelde knoflook, de ui en de stengel bleekselderij.
Snij de prei in grove stukken en doe deze ook in de SoupMaker, doe
daar ook de bouillonblokjes bij.
Snij nu de kervel fijn en voeg dit toe aan de SoupMaker. Voeg
tenslotte water bij tot aan het maximum streepje.
Kies programma 1 voor gladde soep en zet hem aan. Na een minuut
of 21/23 is de soep klaar
© Lucianas Kitchen 2016
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Kiwi smoothie
Ingrediënten
o 6 kiwi's, pellen en in stukken
o 2 kleine appels, pellen en in stukken
o ½ limoen uitpersen
o 3 tl honing
o 40 cl koude melk
Bereiding
Doe de ingrediënten (m.u.v. de ijsblokjes) in de SoupMaker en zet
hem op programma 4. Vul na afloop de glazen (en voeg een
ijsblokje toe).
Je proeft een vleugje limoen, en een zachte toets honing.
© Marc Jacobs 2015

Knoflook soep
Ingrediënten
o ¼ knolselderij
o 2 worteltjes
o 1 prei
o 1 ui
o 2 bouillonblokjes
o 1 el verse tijm
o 6 dikke tenen knoflook
o ½ tl salie gedroogd
o ½ tl laurierpoeder
o scheut olie
o 60 gr Philadelphia kaas
Bereiding
Doe de ingrediënten (m.u.v. de Philadelphiakaas) in de SoupMaker,
afvullen met water tot maximum en zet hem op programma 1. De
kaas over de soepkommen verdelen en daaroverheen de soep
schenken.
©Sonja Timmermans 2015

Knolselderijsoep met Bruggekaas
Ingredienten
o 1 el olijfolie
o 1 teentje knoflook
o 1 sjalot
o ½ kleine knolselderij
o 700 ml kippenbouillon of water en 1 tablet
o 1 tak bladpeterselie
o 200 gram Bruggekaas
Bereiding
Schil de knolselderij en sjalot en snijd beide in grove stukken. Doe
de knolselderij en sjalot samen met de teen knoflook en
Bruggekaas in de SoupMaker. Vul de SoupMaker tot het bovenste
streepje met kippenbouillon en kies programma 1.
Giet de soep in kommen en strooi er gehakte peterselie over.
©The Philips Chef 2015
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Knolseldersoep
Ingrediënten
o ½ knolselder
o 1 grote ui
o 3 teentjes knoflook
o ½ bakje witte champignons in blokjes erbij
o zwarte peper zout naar smaak
o gehaktballetjes
o kookroom
Bereiding
Knolselder in blokjes snijden. Ui, knoflook en champignons in
blokjes erbij in SoupMaker op programma 1. Na het programma
gehaktballetjes 15 min laten garen, peper en zout naar smaak
toevoegen. In bord afmaken met een toefje kokosroom.
© Pat Patricia Crement

Komkommer courgette soep
Ingrediënten
o 1 komkommer
o 1 geschilde courgette
o 1 ui
o 1 teentje knoflook
o 1 groenten bouillon tablet
o 1 kruiden tablet
o 750 ml water
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet hem op programma 1.
©Monique Geutjens 2016

Marokaanse groentesoep
Ingrediënten
o 1 rode ui
o 1 rode paprika
o 1 groene paprika
o 400 gr gehakte tomaat uit blik/pak
o 1 tl ras el hanout
o 1 prei
o 1 stengel selderij
o 2 teentjes knoflook
o 1 el tomatenpuree
o 1 (groente)boullionblokje
Bereiding
Maak met het paarse mesje van de OnionChef de ui, paprika’s, prei,
bleekselderij en de knoflook fijn (met de hand in kleine blokjes
snijden) en doe dit met de andere ingrediënten in de SOUPMAKER.
Vul met water af tot maximum en zet het op programma 2.
© Ango Caris 2015
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Meloensoep met munt
Ingrediënten
o 600 gr meloen, zonder schil
o sap van 1 limoen
o muntblaadjes van 5-10 takjes
o 3 el honing (mogelijk minder, afhankelijk van de meloen)
o 250 ml heet water
Bereiding
Laat het hete water 5 minuten trekken met de munt en honing.
Snijd de meloen intussen in grove stukken en doe deze in de
SoupMaker. Voeg het getrokken water en het limoensap toe. Kies
het smoothieprogramma 4.
Schenk de soep als het programma klaar is in een schaal en laat ten
minste 1 uur afkoelen in de koelkast. Voeg eventueel ijsklontjes toe
om het proces te versnellen.
© The Philips Chef 2016

Mosterdsoep
Ingrediënten
o 2 el (vlak afgestreken) grove mosterd met zaadjes
o 3 el gele zachte mosterd
o 1 geschilde aardappel
o 1 kippenboullionblokje
o stuk prei (enkel wit en lichtgroen gedeelte)
o snufje peterselie, bieslook, kervel en selderieblad
o ½ flesje kookroom
o 125 gr gesneden hamblokjes
Bereiding
Doe de ingrediënten (m.u.v. de hamblokjes)in de SoupMaker en zet
deze op de programma 1. Voeg na afloop de hamblokjes toe.
© Wooden Henry

Paddenstoelensoep 01
Ingrediënten
o 500 gr paddenstoelen
o 1 kleine aardappel
o 100 gr spekblokjes
o 250 ml magere room
o 1 blokje bospaddenstoelenbouillon
o water
o mespunt nootmuskaat
o platte peterselie
Bereiding
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker behalve de spekblokjes.
Selecteer programma 1 van de SoupMaker. Na 23 minuten even
open maken en de spekblokjes aan de hete soep toevoegen.
5 minuten laten staan en garneren met toefje peterselie.
Eet smakelijk.
© Marc Jacobs 2015
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Paddenstoelensoep 02
Ingrediënten
o bakje champignons
o ui
o knoflook
o 2 bouillonblokjes
o magere kookroom
o pakje gedroogd eekhoorntjesbrood
o water tot maximum
Bereiding
Eekhoorntjesbrood weken.
Ondertussen de overige ingrediënten in de SoupMaker op
programma 1.
Daarna eekhoorntjesbrood erbij en op programma 3.
© Marianne Hoogland- Hobers 2015 (op Philips SoupMaker kook avonturen)

Paprikasoep 01
Ingrediënten
o rode ui
o 3 puntpaprika’s
o 1 tomaat
o 1 maatje kippenbouillon
Bereiding
Groenten in stukjes snijden en in SoupMaker doen. Afvullen tot het
minimum met de groenten, dan de bouillon bij en op programma 1
zetten.
© Magda Piens

Paprikasoep 02
Ingrediënten
o 3 paprika (rood, groen en geel)
o 1 ui
o 1 aardappel
o 2 kippenbouillonblokjes
Bereiding
Alles in stukken in de SoupMaker en op programma 1.
© Gerard Dingemans 2016

Paprikaroomsoep 03
Ingrediënten
o 3 grote paprika
o 3 teentjes knoflook
o 1 ui
o 2 Roma tomaten
o ½ rode peper
o 1 kippenbouillontablet
o scheutje room
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Bereiding
Paprika, ui en knoflook kleinsnijden en aanfruiten in koekenpan.
Dan alles in de SoupMaker samen met de kleingesneden tomaten
doen. Aanvullen met water tot aan maximum streepje en
kippenbouillonblokje erbij. Op programma 1 afwerken en na afloop
nog een scheut room toevoegen voor een heerlijke soep.
© Petra Schuurmans 2016

Pastasaus
Ingrediënten
o 400 gram tomaten
o ½ prei
o 1 ajuin
o 5 teentjes look
o 1 rode paprika
o tl olijfolie
o snuifje keukenzout
o zwarte peper
o provençaalse kruiden
o basilicum
o oregano
o currypoeder
o lookkruiden
o 140 gr tomatenpuree
Bereiding
Alles in stukken snijden en in de SoupMaker in de volgorde van het
recept.
Aanvullen met water tot net onder het minimum.
Eerst een halve minuut pureren op programma 5.
Nu kan je wat extra groenten toevoegen in stukken tot aan de
maximum streep. Dan in de stand2. 20 minuten later heb je een
heerlijk geurende superverse pastasaus.
Dan kipspiesjes/spekjes/gehaktballetjes toevoegen die lekker garen
in 10’ in de saus.
Neem een zeef en maak de SoupMaker leeg in de met een pan
eronder. Het overtollige vocht verdwijnt. (als soep gebruiken) Hoe
langer de saus in de zeef uitlekt, hoe dikker de saus wordt!
©Marc Jacobs
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Pastinaaksoepje
Ingrediënten
o 1 pastinaak
o 1 aardappel
o 1 prei
o 1 gele paprika
o 1 tomaat
o 1 rode ajuin
o snuifje zout
o peper
o water aanvullen tot maximum
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
© Marc Jacobs 2015

Perzikencompote met rozenwater
Ingrediënten
o 600 gr perziken
o 50 gr suiker
o 1 eetlepel rozenwater
o sap van ½ citroen100
o 100 ml water
Bereiding
Ontpit de perziken.
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker. Sluit het deksel en kies het
compoteprogramma 3.
Wanneer het programma klaar is, kunt u een of twee keer kort op
de functie voor handmatig pureren 5 drukken.
© The Philips Chef

Pindasoep 01
Ingrediënten
o 1 ui
o 2 teentjes knoflook
o 2 tl sambal
o 250 gram soepgroente
o 2 SoupMaker gember
o 2 el olie
o 2 blokjes kippenbouillon
o 2 el ketjap
o 2 tl gemalen koriander
o beetje citroensap
o 6 el pindakaas
Bereiding
Doe de ingrediënten (m.u.v. de pindakaas)in de SoupMaker en zet
deze op de programma 1. Voeg na afloop de pindakaas toe en
eventueel gekookte kip toe.
© Jolanda Bergshoeff
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Pindasoep 02
Ingrediënten
o 2 kippenbouillonblokjes
o 1 ui
o 2 teentjes knoflook
o 1 tomaat
o 2 stengels bleekselderij
o goed snufje 5 spices
o scheutje Worcestersaus
o 175 gram pindakaas
Bereiding
Alle ingrediënten in de SoupMaker doen en afvullen met water.
Aanzetten op programma 1. Eventueel een gesneden
kippenknakworst toevoegen.
© Petra van der Zanden

Pompoensoep 01
Ingrediënten
o stukken pompoen
o champignons
o water
o peper
o cajun kruiden
Bereiding
Doe de stukken pompoen in de SoupMaker tot minimumstand.
Voeg tot maximum stad de champignonsoep en vul met water tot
maximum en zet de SoupMaker op de programma 1. Voeg na
afloop peper en cajunkruiden naar smaak toe.
© Marc Jacobs

Pompoensoep 02
Ingrediënten
o 350 gram pompoenblokjes
o 750 ml groentebouillon
o 100 gram aardappel
o rode paprika
o halve rode ui
o knoflook(poeder)
o gemberpoeder
o verse tijm
o tabasco
o Crème Fraîche
o gehakte peterselie
Bereiding
Doe de ingrediënten (m.u.v. halve rode paprika, Crème Fraîche en
gehakte peterselie) in de SoupMaker. Zet deze op programma 1.
Snij de halve paprika julienne en voeg dit samen met een lepel
Crème Fraîche in de soepkom. Schenk daarover de soep
© Els van der Reep
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Pompoensoep 03
Ingrediënten
o stukken pompoen
o stukken pompoen
o 1 wortel
o 3 teentjes gerookte knoflook
o 1/2 ajuin
o 4 kerstomaatjes
o 10 plakjes chorizo
o peper
o aanvullen met water tot maximum
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
Lekker en heel mooie kleur.
© Marc Jacobs 2015

Pompoen soep 04
Ingrediënten
o stukken pompoen gevuld tot de maximum
o 1 tomaat
o 1 ui
o 1 sinaasappel
o nootmuskaat

o peper
o groentebouillonblokje
o streepje olijfolie
o water
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
© Marc Jacobs

Pompoen-pastinaaksoep met garnalen
Ingrediënten
o 125 gr grijze garnalen
o 1 flespompoen
o 250 gr pastinaak
o 1 ui
o 1 teen knoflook
o 1 liter groentebouillon of 1 groentebouillonblokje en water
o 1 el olijfolie
o peper en zout
Bereiding
Schil de pompoen en ontdoe van de zaden en snij in stukken. Snij
de pastinaak in stukken en pel de ui en snij in vieren.
Doe de pompoen, pastinaak, knoflook en bouillon in de SoupMaker
en kies programma 1 van de SoupMaker.
Wanneer het programma klaar is voeg dan de garnalen toe en laat
deze even meekoken met programma 3 van de SoupMaker.
©The Philips Chef
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Probeersel
Ingrediënten
o tomaten
o uien
o aardappel
o 2 bouillon blokjes
o scheutje chili
o scheutje ketjap manis
o 1 potje Mexicaanse bonenschotel
o nestje mie
o gehaktballetjes.
Bereiding
Ingrediënten in de SoupMaker (m.u.v. Mexikaanse bonenschotel,
nestje mie en de gehaktballetjes) doen, water erbij tot maximum,
roeren en op programma 1 zetten. Daarna potje Mexicaanse
bonenschotel erbij doen samen met nestje mie en gehaktballetjes.
© Thea Janse

Restjessoep
Ingrediënten
o 3 stengels groene selder
o sla,knolselder
o tomaatje
o komkommer
o sjalot
o look
o pijpajuin
o schilfers Grana Padano kaas
Bereiding
Alle ingrediënten (m.u.v. de Grana Padanokaas in de SoupMaker op
programma 1stand. Nadat de soep is ingeschonken de schilfers
kaas toevoegen.
© Pat Patricia Crement

Rode bietensoep
Ingrediënten
o 1 ajuin
o 2 rode bieten
o 1 pakje kerstomaten
o 2 groenten bouillonblokjes
o water tot maximum
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
©Sabrina Aelbrecht

Rode koolsoep
Ingrediënten
o 1 potje rodekool met appel
o 1 ui
o 2 teentjes knoflook
o 1bouillonblokje
o scheutje room
Bereiding
Alle ingrediënten
(m.u.v. de room)
in de SoupMaker
op programma
1stand. Nadat de
soep is
ingeschonken de
room toevoegen.
©Gerard
Dingemans 2015
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Salmorejo
Ingrediënten
o 1 kilo rijpe tomaten
o 1 teen knoflook
o Wit brood oud
o Olijfolie
o Stukje Serrano ham
o 1 hard gekookt ei
o zeezout
Bereiding
Ontvel de tomaten en doe ze in de keukenmachine of blender. Hak
de teen knoflook fijn en doe bij de tomaten. Meng nu op
programma 4 tot je een gladde massa hebt.
Voeg stukken oud wit brood toe tot de massa stevig wordt. Voeg
nu steeds een scheut olijfolie toe en meng alles goed door. De soep
moet mooi glad worden en zacht van smaak. Proef steeds en voeg
meer olie toe als de soep niet zacht genoeg is. Wees vooral niet te
zuinig met de olie.
Proef weer en voeg eventueel naar smaak een beetje zout toe. Zet
de soep een paar uur in de koelkast om ijskoud te worden. Garneer
met blokjes gekookt ei en blokjes Serrano ham. Giet er nog een
scheutje olijfolie op en serveer direct.
© Rianne van Straalen

Spitskoolsoep
Ingrediënten
o 1 ajuin
o 100 gr champignons
o spitskool tot minstreepje
o 1 blokje bospaddenstoelbouillon
o 1 blokje groentebouillon
o 1 potje kokosroom
o Kurkuma
o Ras el hanout

Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
©Sabrina Aelbrecht

Spruitensoep
Ingrediënten
o 1 ajuin
o 500 gram spruiten
o 1 aardappel
o knoflook
o 2 groentebouillontabletten
o nootmuskaat
o spekjes.
Bereiding
Doe de ingrediënten in de
SoupMaker (met uitzondering
van de spekjes)en zet deze op
de programma 1.
Na afloop van programma de
spekjes toevoegen
©Jolanda Bergshoeffs.

Thaise soep
Ingrediënten
o 400g pittige Thaise roerbakmix
o water.
o 2 bouillonblokje bospaddestoelen
o zwarte peper naar smaak.
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Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1. En maak na afloop de soep af met peper naar smaak.
Frisse groene kleur met een pittige smaak.
© Marc Jacobs 2015

Thaise rode curry kokos soep met gamba's
Ingrediënten
o 3 eetlepels Thaise rode curry
o 2 stelen citroengras (of 2 theelepels gemalen)
o 1 hele aardappel
o 0,5 liter kokosmelk
o gevogelte bouillon (of 2 tabletten)
o 12 grote gamba’s
o peterselie
Bereiding
Doe alles in de SoupMaker behalve de gamba’s en de peterselie en
selecteer programma 1 van de SoupMaker.
Wanneer het programma klaar is voeg de gamba’s toe en pak
programma 3 van de SoupMaker.
Dien de soep mooi op.
© The Philips Chef 2014

Tomatensoep 01
Ingrediënten
o 4 Roma tomaten
o 1 ui
o 1 teen knoflook
o 2 kippenbouillonblokjes
o 1 flinke eetlepel tomatenpuree
o scheut room
o handje vermicelli
Bereiding
Ingrediënten in de SoupMaker doen, water erbij tot tussen de
streepjes "min" en "maximum" in en op programma 1 zetten.
Na afloop van programma nog wat vermicelli en een scheut room
toegevoegd en even laten staan om te verwarmen.
© Suzanne Kazemier-Atema 2016

Tomatensoep 02
Ingrediënten
o 3 Roma tomaten
o 8 kerstomaatjes
o 1 rode paprika
o 1 wortel
o peper
o lookkruiden
o 1 groentebouillonblokje.
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
© Marc Jacobs2015
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Tomatensoep 03
Ingrediënten
o 2 eieren
o scheutje melk
o peper en zout
o 5 tenen knoflook
o 3 rode uien
o 1 ½ paprika (½ rood ½ groen en ½ geel)
o 4 cm gember
o 1 runderbouillonblokje
o 1 kruiden bouillonblokjes
o 8 tomaten
o 150 gram gehakt
o Harissa
o ketjap
o paneermeel
o vermicelli
o taugé
Bereiding
Ik heb eerst twee eitjes geklutst met een scheutje melk en P/Z ,
gebakken op 180 graden in de Multicooker.
De knoflook, uien, paprika’s en gember kleinsnijden in de
OnionChef. (Paarse mesje) Dit even aanfruiten in een beetje
olijfolie en in de SoupMaker doen. Runder- en
kruidenbouillonblokje samen met de tomaten in stukken gesneden
toevoegen en op programma 1 aanzetten
Van ongeveer 150 gram gehakt met flink wat Harissa , ketjap en
paneermeel kleine soepballetjes draaien, die na afloop van het
programma samen met de vermecelli en de in kleine reepjes ei
toevoegen
Na inschenken van de soep nog taugé er bij doen
©Marietje Menning 2016

Tomatensoep 04
Ingrediënten
o 2 groentebouillonblokjes
o 1 kleuine ui
o zakje soepgroente
o 500 gram tomaten in stukken
o tomaten puree
o 2 theelepels sambal
o iets peper
o bieslook
o peterselie
o flesje kookroom
o soepballen gemaakt van runder gehakt
o vermicelli
Bereiding
Ingrediënten
De ingrediënten m.u.v. de soepballen en vermicelli in de
SoupMaker doen en afvullen met water tot maximum. Op
programma 1 de soep maken. Na afloop de vermicelli en
soepballetjes toevoegen.
© Marianne Pierik 2016

Tomatensoep 05
Ingrediënten
o 3 tomaten in stukken
o 1 blikje tomatenblokjes
o 1 bouillonblokje
o 1 kleine aardappel
o ½ flesje kookroom
o handje verse basilicumblaadjes
o gehaktballetjes
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Bereiding
De ingrediënten m.u.v. de soepballen in de SoupMaker doen en
afvullen met water tot maximum. Op programma 1 de soep maken.
Na afloop de vermicelli en soepballetjes toevoegen.
© Maris Jaspers 2016

Tomatensoep 06
Ingrediënten
o 4 tomaten
o 2 puntpaprika's
o 2 uien
o 1 bouillonblokje
o Kruiden
o scheut chilisaus
o water tot maximum
o vermicelli
o soepballetjes
o kookroom
o 2 Kaiser afbakbroodjes
Bereiding
Alle ingrediënten in de SoupMaker (m.u.v. vermicelli en
soepballetjes en kookroom) en klaarmaken met programma 1. Als
die klaar is open
maken. Vermicelli en
ballen erin. Scheutje
kookroom. Dichtdoen
en 15 min laten
staan. Broodjes
bakken in Airfryer en
smullen maar.
© Renee Kramer
2016

Uiensoep 01
Ingrediënten
o 3 grote uien
o 1 aardappel
o 1 groentebouillonblokje
o 1 kippebouillonblokje
o water tot aan maximum
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 2.
© Marc Jacobs 2015

Uiensoep 02
Ingrediënten
o 4 uien
o 1 aardappel
o tijm
o peper
o 2 bouillonblokjes
o room
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker en zet deze op de
programma 1.
© Wendy Hoogervorst 2015
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Uiensoep, op Franse gegratineerde wijze
Ingrediënten
o 3 uien in dunne ringen gesneden
o 1 ½ el cognac
o 1 klein flesje witte wijn
o 1 tl tijm vers fijn gehakt
o 1 tl balsamico azijn
o 1 tl suiker
o 1 afgestreken tl gerookte zout
o 1 snufje peper
o 1ltr water
o 1 kippenbouillonblokje
o 2 tenen knoflook
o 30 gram roomboter
o 30 gram bloem
o 100 gram geraspte Gruyère kaas of Comté kaas
o 25 gram geraspte Parmezaanse kaas
o 1 laurierblad vers blaadje
Bereiding
Schil de uien en snij ze in dunne ringen, snipper de knoflook en doe
dit bij de uien. Verwarm de Airfryer op 200 graden met een pan of
schaal. Rits de blaadjes tijm van de takjes en snipper ze zeer fijn,
vermeng die door de uien. Ook de verse laurierblad kan bij de uien.
Als de Airfryer warm is laat je 30 gram boter smelten en doe je het
uienmengsel erbij. Laat dit ongeveer 5 minuten onder af en toe
roeren stoven op 160 graden. Na 5 minuten de temperatuur
verlagen naar 150 graden en laat je dit onder af en toe roeren door
garen. Nu zijn de uien ongeveer 10 minuten bezig, de uien
verkleuren al iets en worden ook droog. Dit komt door de hete
lucht. Om uitdroging te voorkomen en dus verbranding te
voorkomen beginnen met wat van de wijn erbij te gieten totdat de
droogheid weg gaat. Laat vijf minuten door pruttelen onder af en
toe roeren op 140 graden, telkens als het te droog dreigt te worden
wijn uit een klein flesje toevoegen. De bloem erbij doen en roer dit
door het uienmengsel. Dit begint meteen wat dikker te worden.

Weer wat van de wijn erbij en ongeveer vijf minuten onder af en
toe roeren op 150 graden. Dit de komende 10 minuten doen steeds
een beetje wijn erbij goed omscheppen en zorgen dat het langzaam
gaart/Karamelliseert, bruin wordt maar beslist niet zwart.
Voor de laatste 10 minuten doe het laatste van mijn mini flesje wijn
erbij en ook de anderhalve eetlepel cognac evenals de
balsamicoazijn. Na ongeveer 40 minuten zijn de uien klaar en is
zowat al het vocht weer verdampt.
Fase 2: Doe de uienmengsel over in een SoupMaker en doe er een
kippen bouillon blokje bij en peper naar smaak. Pak dan een liter
water en giet dat er voorzichtig bij. Zorg dat het vocht tussen het
minimum en maximum streepje uitkomt.
Sluit de SoupMaker aan, en kies voor de programma boerensoep
programma 2. Dit programma duurt ongeveer 20 minuten
In de tussentijd snij een paar dikke schuine plakken stokbrood.
Besmeer deze aan beiden zijden in met verse knoflook en
besprenkel die met knoflookolie. Bak deze in een voorverwarmde
Airfryer op 200 graden af in een minuut of vijf.
Hou ze apart tot de soep klaar is.
Is de soep klaar doe dan wat soep in een soepkom. Pak dan
geraspte Gruyère kaas gemengd met Parmezaanse kaas en leg
eerst een laagje van de kaas op de soep.
Leg hierop het gebakken stokbrood met daarboven de
overgebleven kaas. Doe de kom soep in met mandje van de Airfryer
en doe daarop de vlamverdeler zodat de geraspte kaas niet gaat
rondvliegen en in de spiraal terecht komt. Stel de Airfryer in op 200
graden en gratineer de bovenkant van de soep gaar in een minuut
of 5 tot 7.
De soep is klaar en kan worden opgediend.
© Lucianas Kitchen 2015
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Venkel Courgette soep met Parmezaanse kaas
Ingrediënten
o stuk venkel
o 2/3 stuk courgette
o 2 tenen gerookte knoflook
o 1 stukje prei
o 1 kleine ui
o 1 stuk aardappel
o 1 bouillonblokje
o 2 el Parmezaanse kaas geraspt
o 1 bosje peterselie alleen de blaadjes
o 1 takje thijm alleen de blaadjes
o 2 blaadjes salie
o ¼ tl komijnpoeder
o 1 tl suiker
Bereiding
Snij de venkel, courgette, ui, prei en gerookte knoflook, de
aardappel en doe dit in de SoupMaker, voeg daarbij de
bouillonblokje en de Parmezaanse kaas en de suiker en de
komijnpoeder. Voeg water tot de maximum streepje en sluit de
SoupMaker.Stel de SoupMaker in programma 1 voor gladde soep.
Dan zie je dat het 23 minuten duurt voordat de soep klaar is.
Als je soep klaar is maak je deze open en voeg je de verse kruiden
toe. Peterselie welke je al gehakt hebt, de tijmblaadjes en de 2
salieblaadjes die je erin gescheurd hebt. Mix de soep handmatig
gedurende 30 sec.
© Lucianas Kitchen 2015

Vissoep op Californische wijze
Ingrediënten
o 1 ui
o 2 knoflook teentjes
o 1 rode peper
o 1 tl oregano (vers)
o 3 el peterselie (vers)
o zout en peper naar smaak
o 1 laurierblad
o ½ liter witte wijn
o 1 pak gezeefde tomaten
o 1 dl slankroom
o water
o 250 gram kabeljauwfilet in stukjes
o 100 gram gekookte mosselen
o 100 gram gepelde garnalen
Bereiding
Snijden met paars mesje Onionchef: ui en knoflook
Snijden met zwart mesje Onionchef: rode peper, tl oregano en
peterselie. Dit samen met zout
en peper, laurierblad, witte
wijn, gezeefde tomaten,
slankroom en alleen water
toevoegen indien vocht onder
het minimum zit in de
SoupMaker doen.op
programma 2.
Als programma 2 klaar is
vissoorten toevoegen en kiezen
voor programma 3.
© smullen van vis, bewerkt door
LucianasKitchen 2016
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Vitaminebom
Ingrediënten
o 2 bananen
o 2 flinke appels
o 2 flinke winterwortels
o afvullen met sinaasappelsap
Bereiding
Alles in de SoupMaker en op programma 4 laten maken.
Ik had geen sinaasappels in huis. En ook geen sinaasappelsap. Maar
gelukkig wel Sisi no bubbles. Dus het daarmee gemaakt.
Een grote bom lekkere vitamines.
©Petra van der Zanden

Vruchten smoothie
Ingrediënten
o 1 pakje diepvriesvruchten
o 1 banaan
o klein pakje karnemelk
o appelsap (afvullen)
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker, vul af tot maximum met
appelsap en zet deze op de programma 4.
© Ria Ammerlaan-Baak 2015

Witlofsoep 01
Ingrediënten
o 500 gr witlof
o klontje boter
o 1½ bouillonblokjes kippenbouillon
o 4 smeerkaasjes La Vache qui rit
o 1 teentje knoflook
o 15 gr suiker
o peper, zout en mespuntje nootmuskaat naar smaak
Bereiding
Witlof snijden, in SoupMaker samen met klontje boter,
smeerkaasjes, bouillonblokjes, water vullen tot maximum en op
programma 1 laten draaien. Daarna peper, zout en mootmuskaat
toevoegen.
©Katy Hoornaert 2015

Witlofsoep 02
Ingrediënten
o 4 stronkjes witlof
o 2 rode ajuinen
o 2 teentjes look
o 1 zoete aardappel
o peper & zout
o 2 theelepels currypoeder
o 1 groentebouillonblokje
o water tot maximum
Bereiding
Alle groenten in stukjes snijden en in de SoupMaker. Kruiden
toevoegen naar believen. Aanvullen met water tot de maximum
streep.
Programma 1 voor gladde soep.
© Marc Jacobs 2016
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Witlofsoep 03
Ingrediënten
o 1 appel
o 2 stronken witlof
o 1 aardappel
o 2 ajuinpijpjes
o 1 kleine ui
o 1 kipbouillon tablet
o 750 ml water
Bereiding
De groenten snijden en samen met water en bouillonblokje in de
Soupmaker en op programma 1 instellen.
Garneren met garnaaltjes.
© Monique Geutjens 2015

Witlofsoep 04
Ingrediënten :
o 4 stukken witlof
o 1 stengel prei
o 1 kleine aardappel
o 1 appel Jonagold
o 1 groentebouillon
o 1 ajuin
o 3 teentjes look
o peper
o stukje Campinakaas
o snufje provençaalse kruiden
Bereiding
Doe de ingrediënten in de SoupMaker, vul af met water tot
maximum en zet aan op programma 1.
Na 23 minuten de verse kaas Campina en 15 seconden manueel
pureren ( programma 5 )
Afgewerkt met peper en provençaalse kruiden naar smaak
©Marc Jacobs 2016

Witlofsoep 05
Ingrediënten
o 4 stronken witlof
o 2 bouillontabletten
o water
o 1 el kruidenroomkaas
o kookroom
Bereiding
Witlof ontpitten, in stukjes snijden, in de SoupMaker met
bouillontabletten kookroom en water (opvullen tussen "min en
maximum") Op programma 1 zetten. Als het klaar is nog de
kruidenroomkaas erdoor, even op mixen zetten (programma 5)

Witlofsoep 06
Ingrediënten
o 3 stronken witlof
o ½ kleine knolselderij
o 1 ui
o stuk Gorgonzola
o 2 tenen knoflook
o 2 bouillonblokjes
o mespuntje vers geraspte nootmuskaat
o hamblokjes
Bereiding
Schil de knolselderij en snij hier blokken van (2x2 cm) Snij ook de ui
en de witlof in stukken.
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker en vul met water tot aan
maximum streepje. Kies voor programma 1.
© Lucianas Kitchen 2016.
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Wortelsoep 01
Ingrediënten :
o 4 stukken witlof
o 300 gr wortelen
o 1 aardappel
o 1 ui
o 1 lookteentje
o 2 kippenbouillon
o peper en zout
Bereiding
De groenten snijden en samen met water en bouillonblokjes in de
Soupmaker en op programma 1 instellen.Na afloop van het
programma zout en peper naar smaak toevoegen.
© Sofie Lefevere

Wortelsoep 02
Ingrediënten
o 1 ui
o 1 teentje knoflook
o 4 wortels
o 1 zoete aardappel 1 kippenbouillon blokje
o scheutje olijfolie
o peper
o verse bieslook
o aanvullen met water tot maximum.
o 6 plakjes bacon
Bereiding
Was de groente en maak klein. Doe dit samen met de andere
ingrediënten (m.u.v. de bacon) in de Soupmaker en zet deze op de
programma 1.
De bacon in 3 minuten op 180 graden in de Airfryer krokant
bakken. (gebruik spatdeksel! Dit toevoegen in je kommetje net
voor het eten).

Zalmsoep gerookte 01
Ingredienten:
o 300 gram gerookte zalm
o 1 aardappel
o 1 visbouillontablet
o bosuitje
o room
Bereiding
Ingrediënten in de SoupMaker(m.u.v. de bosuitje) doen, water erbij
tot maximum, roeren en op programma 1 zetten. Bosuitje fijn
snijden en over de ingeschonken soep strooien. Scheutje room
toevoegen in het bord.
©Gerard Dingemans 2016
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Zalmsoep gerookte 02
Ingrediënten:
o 300 gram gerookte zalm
o 1 grote aardappel
o 2 visbouillontabletten
o 200 ml magere room
o 1 el dille, fijngehakt
o 1 el olijfolie
Bereiding
Schil en snijd de aardappel en doe deze samen met de zalm in de
SoupMaker. Vul de SoupMaker voor de helft met water en voeg de
room en visbouillontabletten toe. Zet de SoupMaker aan op
programma 1.
Meng de olie met de dille en houd apart. Serveer de soep met wat
druppels olie.
©The Philips Chef

Zomer minestrone met rijst
Ingrediënten
o 1 teentje knoflook
o 75 g lente-uitjes
o 75 g wortels
o 75 g courgette
o 75 g sperziebonen
o 50 g venkel
o 75 g groene asperges
o 75 g kerstomaatjes
o 50 g maïskorrels (blik), uitgelekt
o 50 g rijst
o 600 ml groentebouillon
o 1 laurierblad
o 6 takjes tijm
o peper en zout
Bereiding
Hak de knoflook en de lente-uitjes fijn. Hak de wortel en courgette
in kleine blokjes. Snijd de sperziebonen, venkel en asperges in
hapklare stukjes en snijd de tomaten in vieren.
Doe alle ingrediënten in de SoupMaker, sluit het deksel en druk op
de knop voor het boerensoepprogramma.
Open het deksel als de soep klaar is en schenk het mengsel in de
kommen. Vergeet niet om voor het serveren het laurierblaadje te
verwijderen.
©The Philips Chef
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Restantsoep
Ingrediënten
o 2 paprika's (rood en groen)
o 1 ui
o 3 winterwortelen
o 1 vleestomaat
o 1 stengel bleekselderij
o 1 aardappel
o 1 bolletje knoflook
o 1 handje verse basilicum
o 1 kipfilet
o 1 kippenbouillonblokje
Bereiding
Snij de kipfilet in blokjes en samen met een bouillonblokje in water
laten trekken op een laag vuur. Na een uurtje rustig pruttelen koud
laten worden.
Snij de ingrediënten in stukken en in de SoupMaker doen, samen
met de kippenbouillon. Op programma 1 een gladde soep gedraaid.
Nadat de soep klaar was de kipfilet toevoegen en als de soep te dik
is nog wat heet water toevoegen.
© Gerard Dingemans 2016
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