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ANIJSBROODJES 

• 250 g bloem  
• 250 g fijne semoline (harde bloem) 
• 20 g verse gist  
• 250 ml lauwwarm water  
• 2 el zonnebloemolie  
• 1  ei  
• 2 el anijszaadjes plus nog wat extra  
• 4 el witte sesamzaadjes  

 
Pel en snijd de uien fijn. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak de uien circa 5 
minuten. Voeg tomatenpuree, harissa, paprikapoeder, karwijzaad, komijnzaad, 
korianderzaad en een beetje zout toe en roer goed. Snijd de bleekselderij fijn. Pel en pers de 
teentjes knoflook. Voeg toe aan het specerijen-uienmengsel. Voeg het water toe en breng 
de soep aan de kook. Laat op laag vuur circa 15 minuten trekken. Zet de staafmixer in de 
soep en maak er een gladde soep van. Breng de soep op smaak met zout en citroensap. 
 
Snijd de citroen in dunne plakjes. Serveer de soep met een flinke scheut olijfolie en plakjes 
citroen in de soep.  
 
Anijsbroodjes 
Meng de bloem met de semolina in een grote schaal. Maak een kuiltje in het midden. Meng 
het gist met het lauwwarme water en schenk in het kuiltje. Sprenkel de olie over de bloem 
en strooi er een beetje zout over, maar zorg dat er geen zout bij de gist komt. (dit verstoort 
het gistproces). Meng de bloem beetje bij beetje door het gistmengsel en kneed tot een 
soepel en zacht deeg. Laat het afgedekt op een tochtvrije, warme plek circa 1,5 uur rijzen en 
verdubbelen qua volume.  
 
Leg het gerezen deeg op een met wat bloem bestoven aanrecht. Verdeel het deeg in 8 
bolletjes en druk het met bebloemde handen plat tot ronde broodjes van circa 3 centimeter 
dik. Laat de broodjes afgedekt met een theedoek nogmaals circa 30 minuten op een 
tochtvrije, warme plek rusten en licht rijzen.  
 
Verwarm de oven voor op 200 ºC.  
 
Prik met je vinger een stoomgaatje in het midden van de broodjes en prik ze enkele keren in 
met een vork. Kluts het ei. Bestrijk de broodjes met ei en bestrooi met sesamzaad en 
anijszaad. Bak ze in circa 25 minuten goudbruin en gaar in de oven.  
 
Serveer de broodjes bij de Hsou soep.  
 


