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Bereiding

● Fruit de wortel, uien, paprika in een 
zware soeppan in een klein laagje 
olie. Voeg na 5 minuten de knof-
look, gember, kurkuma, rode peper 
en specerijen toe en fruit 1 minuut 
mee. Voeg hierna de uitgelekte kik-
kererwten en saff raan toe en roer 
even goed door.

● Schenk er groentebouillon bij zodat 
alles net onder komt te staan. Laat 
afgedekt minstens een half uur op 
laag vuur pruttelen. Pureer hierna 
met een staafmixer tot een gladde 
soep.

● Verdun zo nodig met wat bouillon. 
Breng op smaak met zout. 

● Meng voor de saus de techina, ko-
koscrème en het citroensap. Verdun 
met wat water tot een romige saus. 
Zet een kleine pan op het vuur met 
een fl inke laag eenvoudige olijfolie. 
Snijd de pita in kleine blokjes en 
frituur in de olie totdat ze lichtbruin 
kleuren. Laat even uitlekken op keu-
kenpapier en hussel er vervolgens 
de za’atar door.

● Serveer de soep in een kom met 
een fl inke scheut van de saus en 
garneer met sesam, nigellazaad en 
croutons.

Ingrediënten

● 700 g wortel, in plakjes
● 2 rode uien, grof gesnipperd
● 1 rode paprika, schoongemaakt en in stukken
● 3 tenen knofl ook, grof gehakt
● verse gember, stukje van 2 cm, grof gehakt
● verse kurkuma, stukje van 3 cm, grof gehakt
● 1 rode peper (desgewenst de zaden en zaad-

lijsten verwijderd) in stukken
● 2 tl pimentón de la vera (dulce) 
● 1 tl komijnpoeder
● ½ tl korianderpoeder
● ½ tl kaneelpoeder
● ½ tl piment
● 1 pot of blik kikkererwten (350 g), uitgelekt
● paar draadjes saff raan
● ½ l groentebouillon (eventueel van een blokje)
● 1-2 tl zout
● 2 el techina
● 4 el kokoscrème (ik gebruik het merk Kara)
● 1 el citroensap
● eenvoudige olijfolie
● 1 pita
● 1 el za’atar
● 1 el sesam
● 1 el nigellazaad

Pittige wortelsoep 
met pitacroutons

N
aast een nogal misselijk gevoel voor 
humor, had dat konijn natuurlijk groot 
gelijk, toen het na herhaaldelijk zeuren 
om worteltaart verklaarde helemaal niet 
van worteltaart te houden. “Vies hè?” 
antwoordde dat rotbeest proestend, 

nadat zijn bakker ten langen leste worteltaart was 
gaan bakken om van het eeuwige gezeur af te zijn. 
Moraal van het verhaal: wortels zijn vies en konijnen 
zijn stom. Ga maar na: Bugs Bunny, Roger Rabbit, 
Bobo, de neurotische trommelaars van Duracell en die 
bipolaire maat van Winnie de Poeh wiens naam me is 
ontschoten. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen. 
Over Nijntje niets dan goeds en wortel kan best lekker 
zijn, mits je als kok maar omzichtig te werk gaat. 

Welbeschouwd zijn wortels de bananen onder de 
groenten. Te zoet en te weeïg en na verhitting ook nog 
eens hinderlijk melig. Bananen kan je een leven lang 
negeren, maar vroeg of laat splitst je kind je twaalf 
kilo schooltuinpeentjes in de maag. Of, in mijn geval, 
een verslaggever van Koffi  etijd die op reportage ging 
naar een wortelboer. Als televisiekok van dienst moest 
ik daar iets lekkers mee maken. 

De voornaamste wortelfout is het accentueren van 
de zoetheid. Groenten met relatief weinig suikers, zo-
als prei, bloemkool en spruitjes, knappen zienderogen 
op van een fi kse opdonder in de oven. Maar gekara-
melliseerde wortels zijn te veel van het goede, zeker 
als je ze tot overmaat van zoetigheid vooraf insmeert 
met siroop en naderhand a� lust met balsamico. Ja, 
maar Ottolenghi doet het ook, hoor ik je roepen. Kan 
zijn, The Beatles maakten Yellow Submarine. 

Ook met salades gaat het vaak mis. Aan geraspte 
wortels moet je geen rozijnen toevoegen, of erger, 
mandarijntjes uit blik (sorry ma). De remedie zijn 
contrasterende smaken. Marokkaanse Joden maken 
lekkere wortelsalade met zoutzure ingelegde citroen 
en pittige harissa. 

Een jaar of tien geleden trakteerde brillenketen 
Specsavers zijn klanten op worteltaart. De achter-
liggende gedachte was natuurlijk dat wortels goed 
zijn voor de ogen. Een hardnekkig broodjeaapverhaal, 
dat wisten ze bij Specsavers ook wel. De actie was be-
dacht om méér brillen te verkopen, niet minder. Ik 
betwijfel of ze dat met worteltaart is gelukt. Groenten 
hebben überhaupt niets te zoeken op de dessertkaart. 
Courgettecake, aardappelsorbet, avocadobavaroise, 
spruitjesijs... Geloof het of niet, ik heb het allemaal 
voorbij zien komen. Wat te denken van wortelspaghet-
ti, wortelfriet en wortelsmoothies? Wortel brengt het 
slechtste in de hobbykok naar boven. 

Toen na twee dagen vergeefs experimenteren ook 
mijn worteltortellini met pesto van wortelloof op een 
teleurstelling was uitgedraaid en ik ten einde raad 
worteltaart met een of andere Midden-Oosterse twist 
overwoog, fl oepte daar alsnog een smakelijk konijn uit 
de hoed. Een soepje moest het worden, Willie Wortel! 
Dat ik dat niet eerder had bedacht! Soep is niet voor 
niets de enige oplossing voor het dubieuze nee� e van 
de wortel, de pompoen. 

Flink wat pittige smaakmakers zagen erop toe 
dat het wortelzoet onschadelijk werd gemaakt. Het 
bleek zomaar te kunnen, een écht lekker wortel-
gerecht. ■
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