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Chinese kippensoep

Keto en Zo

Benodigdheden:
±11

2 - 2 kilo groenten naar keuze, bijv.:
3 tenen knoflook
2 cm gember
2 uien
1 wortel
4 laurierblaadjes
1 stronk broccoli (275 g)
3 paprika’s
1 prei
1 chayote
1 bakje champignons (250 g)
1 bolcourgette (275 g)
1 bakje taugé (125 g)
Verder: kokosvet en sesamolie
1 tl sumac (of vervang door vers citroensap)
1 tl Keltisch zeezout
1
2 tl harissa of een stukje rode peper
gaar kippenvlees, van 2 kippenbouten
11
2 l kippenbottenbouillon

1 tl apperciderazijn
2 el coconut aminos of tamari (= gefermenteerde glutenvrije
sojasaus)
verse peper, Himalayazout en kurkuma
Konjacpoeder (kha bindmiddel)

Bereiden: Maak knoflook en gember schoon en hak ze fijn. Maak de groenten schoon en
snijd ze in stukjes. Houd de stukjes broccolistronk apart van de broccoliroosjes.

Smelt wat kokosvet in een grote soeppan. Giet er een scheut sesamolie bij. Roerbak hierin
de knoflook, gember, ui, wortel en laurierbladen tot de ui glazig wordt. Voeg dan de stukjes
van de broccolistronk en de paprika toe, samen met de sumac, het zout en de harissa. Laat
het een paar minuten mee roerbakken.

Voeg het wit van de prei, de stukjes chayote en de broccoliroosjes toe. Roerbak een tijdje en
doe er daarna de champignons en courgette bij.

Doe er dan het gare kippenvlees, de kippenbottenbouillon, de appelciderazijn en de coconut
aminos bij. Voeg eventueel extra water toe. Breng aan de kook en maak de soep op smaak
met peper, zout en kurkuma. Bind de soep met het Konjacpoeder. Strooi daarvoor steeds een
theelepeltje poeder over de soep, roer goed door en laat een tijdje koken. Blijf dit herhalen
tot de soep de gewenste dikte heeft. Roer het groen van de prei en de taugé toe.

• Low carb
Voor een soeppan van 7 liter.
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Opmerking: Lekker met een omelet met taugé: Kluts eieren met een beetje harissa, verse
peper, Himalayazout, tamari, een scheutje sesamolie en eventueel wat (knol)selderijblad.
Bak de omelet in een koekenpan met gesmolten kokosvet en strooi er de taugé over. Laat
beide kanten mooi bruin worden en snijd dan in stukjes.

2


