
• 15 middelgrote uien,  
in ringen

• 4 tenen knoflook, gehakt
• 6 à 8 takjes tijm,  

gerist en gehakt
• 2 takjes rozemarijn,  

gerist en gehakt
• 1 theel komijnzaad
• 1 laurierblad
• 1 kroontje foelie

• ca. 25 g boter
• ca. 25 bloem*
• 1, 5 l groentebouillon 
• 50 g sud ‘n sol of 75 gedroogde 

tomaat, in reepjes
• 12 dunne plakjes stokbrood
• ca. 80 g geraspte kaas, 

bijvoorbeeld Gruyère of  
extra belegen 

* Glutenvrij: zonder bloem kan, dat geeft wel 
een minder stevige soep. Of vervang bloem door 
boekweit- of kikkererwtenmeel.

Fruit de uien, knoflook en kruiden (houd de helft van de tijm 
apart) met een scheutje olijfolie in een ruime pan met dikke 
bodem. Laat ze op laag vuur langzaam kleuren, dat duurt 
zomaar 25 minuten. Schep af en toe goed om vanaf de bodem.  

Smelt er als de uien mooi gekaramelliseerd zijn een lekkere 
klont boter bij. Schep goed om en bestrooi de uien met bloem 
zodat ze rondom net gepoederd zijn. Laat de bloem een paar 
minuten rustig garen en goudgeel kleuren. Schep nog een keer 
los vanaf de bodem, schenk na 1 minuutje de bouillon er al 
roerend op. 

Voeg de sud ’n sol toe, breng aan de kook, draai het vuur lager 
en laat zeker 45 minuten zachtjes trekken. Op een écht laag 
pitje kan hij ook prima 2 uur op staan. Maak op smaak met de 
laatste tijm en peper & zout. 
 
Leg de plakjes brood op een ovenrooster met bakpapier, 
bestrooi royaal met kaas en gratineer onder de grill of in 
een oven van 200 °C. Verdeel de soep over diepe borden of 
kommen en zet er zoveel croutons op als er passen, geef de  
rest er apart bij. 

Net niet klassieke uiensoep



Restaurant ‘restjes’ serveert: 

Van een restant (of expres teveel gemaakte) stevige 
uiensoep is zo een perfecte taart gebakken. Reken 1 ei 
per 2 dl (afgekoelde!) soep. Klop goed door elkaar en vul 
er een lage, met (blader)deeg beklede taartvorm mee (er 
kán uiteraard ook (geiten)kaas over...) en zet zo’n  
25 minuten in een oven van 200 ºC tot de korst goudgeel 
is en de vulling gestold. Er kan natuurlijk nog van alles 
door, van reepjes gedroogde tomaat tot paddenstoel. 
Met fijngesneden prei erdoor wordt het geheel pittiger. 
Voor een minder quiche-ige taart, zonder ei, bindt u de 
soep af met roux of een bloempapje.

Smoortjes
Snijd uien in dunne partjes en smoor die in 
een pannetje met dikke bodem met olijfolie 
en/of boter in 15 minuten helemaal zacht en 
glazig. Schep ze overal bij waar u ‘iets’ mist, 
op aardappelen, bij stamp, knolselderij... 
Smoor wat gerookt pimentòn mee en 
niemand denkt ooit meer aan spekjes. 
U kunt er ook zoveel maken dat ze als 
hoofdingrediënt door de stamp kunnen.

‘Bouillonblokje’
Laat afsnijdsels van uien 
meetrekken in bouillon, 
of kookwater van rijst, 
pasta of aardappel, voor 
een warme smaak en 
mooie donkere kleur 
(hang ze in een zeefje 
zodat u ze niet tussen het 
eten hoeft uit te vissen).


