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Gegratineerde uiensoep . . .

E r zijn van die winterdagen, waarop je het liefst in bed zou willen blijven lig-
gen. Buiten is het waterkoud en grijs. Bij uitstek een dag om iets te eten wat 
je door en door verwarmt: gegratineerde uiensoep. Een gerecht, waarvan 

generaties Parijzenaars genieten in hun favoriete bistro. Dit is een variant met 
geraspte Tebben Boerderijkaas pikant. 

O ja, als je nog niet bent gaan huilen bij de gedachte aan een naargeestige win-
terdag, komt dit wel als je uien gaat snijden. De snijplank nat maken helpt tegen 
tranen, wordt gezegd. Een brandend waxinelichtje erbij zetten ook. 

Geraspte

Boerderijkaas 

pikant



Snijd de uien in dunne halve ringen.

Neem een pan met dikke bodem en verwarm de boter en olie. 

Voeg de uien en knoflook toe en fruit ze glazig.

Voeg de bloem toe en roer tot de bloem een beetje kleurt.

Schenk er de koude bouillon en de wijn bij.

Ris boven de pan de tijmblaadjes van de takjes, geef wat draaien aan de peper-
molen en voeg ook de laurier toe.

Breng de soep aan de kook, draai de temperatuur van de warmtebron terug en 
laat de soep drie kwartier tot een uur zacht pruttelen. 

Verwarm de oven op 180 graden.

Schep de warme uiensoep over in vier vuurvaste soepkommen. Proef even op 
peper en zout. Leg voorzichtig in elke kom op de soep een plakje stokbrood. 
Verdeel de geraspte Tebben Boerderijkaas pikant over de soepkommen. Zet ze in 
de oven totdat de kaas gesmolten en goudbruin is geworden. Garneren met een 
plukje tijm. Voel de warmte door je heen stromen. Smakelijk!
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GeraspteBoerderijkaas Pikant

500 gram uien

2 tenen knoflook

50 gram roomboter en een scheutje zonnebloemolie

2 eetlepels bloem

1/2 glas droge witte wijn

1,5 liter koude runderbouillon of groentebouillon (vers, blokje of potje)

takjes verse tijm

2 laurierblaadjes

versgemalen zwarte peper

4 schuine plakjes stokbrood

200 gram geraspte Tebben Boerderijkaas pikant


