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Voorbereiding: 30 min.  
Kooktijd: 2 uur + 30 min. 
Totale tijd: 3- 3 uur + 30 min 
Geschikt voor: 4 - 6 personen 

Ingrediënten
 

 

Grote pan
Water 3 - 4 liter

3 Prachtige schouderkarbonades
1 of 2 Mooie ambachtelijke rookworsten

1 x Knolselderij
3-4 Stronken prei (niet te dik)
2 Mooie dikke winterwortels
3-4 Stengels bleekselderij
500 – 600 gram spliterwten
1 x grote ui
Selderij, een mooie bos
Peterselie, eveneens een mooie bos
3 Mooie aardappels, vastkokend (anders
vallen ze uit elkaar)
3 Runderbouillonblokjes
2 Groentebouillonblokjes
Peperkorrels
Zeezout

Benodigdheden

Van de Vleeshouwerij Saasveld 

Andere Ingrediënten

Bereidingswijze
 

Vul een grote pan met water en voeg de
bouillonblokjes toe
Breng het geheel aan de kook
De spliterwten wassen in een vergiet
Doe ze samen met peperkorrels in de pan
Zet het vuur lager en laat het geheel nu
langzaam 2 uur pruttelen
Snij het vlees van de karbonades in stukjes  en
voeg deze met de spliterwten in de pan
Doordat je het vlees toevoegt, geeft dit ook al
meteen smaak af
Denk eraan, dat je het geheel regelmatig een
beetje doorroert
Zorg dat het een mooie groene massa wordt
Het vlees gaart langzaam mee en wordt heerlijk
mals
Snij de groentes
De bleekselderij in mooie halve ringen
De prei in ringen
Knolselderij in blokjes en de ui in halve ringen
De wortels in kleine stukjes
Na 2 uur, en alles een mooie gladde massa
geworden is, voeg je de groentes toe
Schil de aardappels en snij deze in kleine
blokjes en voeg deze eveneens toe
Door het zetmeel van de aardappels zal de soep
mooi binden tot een stevig geheel
Laat het geheel rustig nog z’n half uur pruttelen
op laag vuur. Vergeet niet regelmatig te roeren
en te proeven
Als de soep klaar is, voeg dan nog wat versie
peterselie en bladselderij toe
De rookworst kun je in een separate pan met
water warm laten worden, denk eraan niet
koken
De rookworst kun je ook in stukken snijden en
aan de soep toevoegen
 

Erwtensoep

Eet smakelijk! 
Team Vleeshouwerij Saasveld


