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PROMOSIE

Blomkool-en-
aartappelsop  
met cheddarkaas

Pak dié 
Ina Paarman-

produkte in jou 
inkopiemandjie
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WEEKSAAND-WENNER

Hierdie heerlike sop is vinnig en maklik om te maak – 
nét wat jy nodig het op ’n ysige wintersaand.

Genoeg vir 6
Bereidingstyd 10 minute
Gaarmaaktyd 35 minute

Jonk en oud gaan beslis ’n tweede 
skeppie van dié lekker sop vra. Jy kan die 
blomkool met broccoli vervang en die 
cheddar met bloukaas.

Jy benodig
• 3 eetlepels (45 ml) olyfolie
• 1 middelslag- of groot ui, gekap
•  1 teelepel (5 ml) Ina Paarman se 

Groenui-geurmiddel
•  3 groot aartappels, geskil en in blokkies 

van 1 x 1 cm gesny
• 3 knoffelhuisies, in skyfies gesny
•  1 middelslag- tot groot blomkool, in 

blommetjies gebreek
• 3 koppies (750 ml) kookwater
•  2 eetlepels (30 ml) Ina 

Paarman se Hoender- of 
Groenteaftrekselpoeier

•  2 koppies (500 ml)  
volroommelk

•  ½ koppie (125 ml) 
beleë cheddar, 
grofweg gekrummel 
of gerasper

•  vars kruie (grasuie 
of origanum), gekap, 
vir garnering 

’n Blom van ’n sop!

Só maak jy
Verhit die olie in ’n swaarboomkastrol met 
’n deksel. Voeg die ui (geur dit met Groenui-
geurmiddel) en aartappel by. Roer dit deur. 
Bedek die groente met bakpapier en sit 
die deksel op. Verlaag die hitte en laat die 
mengsel stadig smoor vir omtrent 15 minute 
tot die ui en aartappel sag en geurig is. Voeg 
die knoffel en blomkool by en roer dit deur.

Voeg nou die kookwater, Aftrekselpoeier 
en melk by en laat dit vir nog 15 minute kook. 
Haal die kastrol van die plaat af en roer die 
helfte van die kaas by. Verpulp die sop en geur 
dit met nog Groenui-geurmiddel na smaak.

Sit die sop in warm sopbakkies voor en 
garneer dit met die orige kaas en vars kruie.
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