
 

Rode linzensoep met snijbiet 
Voor 6 personen 
 

  

 
Ingrediënten: 

• 500 g gespleten rode linzen 
• 2,5 liter koud water 
• 2 middelgrote rode uien, in halve ringen 
• 2 el olijfolie 
• 200 g snijbiet (gewassen) 
• 50 g korianderblad 
• 2 tl gemalen komijnzaad 
• 1 tl gemalen kaneel 
• 1 el korianderzaad 
• 3 tenen knoflook, fijngehakt 
• 50 g boter 
• fijn geraspte schil van ½ citroen 
• 6 citroenpartjes voor erbij 

 
Bereidingswijze: 
Was de linzen in royaal koud water. Doe ze met het water in een grote pan, breng 
ze aan de kook en kook ze in ca. 35 minuten zachtjes gaar.  
Schep met een schuimspaan de helft van de linzen uit het kookvocht en zet opzij. 
Voeg een flinke snuf zout toe aan de linzen in de pan en pureer ze met de 
staafmixer. Roer vervolgens de achtergehouden linzen erdoor. 
Zet de koekenpan op halfhoog vuur en smoor de uien al roerend tot ze zacht en 
glazig zijn (ongeveer 5 minuten). 
Verwijder de dikke stelen van de snijbiet en snijd het blad samen met de koriander 
fijn. Houd wat korianderblaadjes achter voor de garnering. 
Roer de gare uien, snijbiet, en koriander door de soep en breng op smaak met 
komijn, kaneel en wat zout en peper. Verwarm de soep en laat 5 min. pruttelen.  
Wrijf korianderzaad en knoflook fijn in de vijzel of met het heft van een zwaar met. 
Smelt de boter in een steelpan op halfhoog vuur en bak het mengsel rustig 2 
minuten tot het licht gekleurd is. Roer het door de soep. Neem de soep van het 
vuur en laat hem met de deksel erop 5 minuten staan voordat je gaat opscheppen. 
Dien de soep op met citroenrasp en korianderblad. Knijp het citroenpartje boven je 
bord soep uit.  Lekker met zuurdesembrood! 


