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DIGIMAT 



Skjærebrett
Kniv
Sleiv og gjerne en øse
Gulrotskreller 
Gryte 
Lite rivjern til ingefær (ikke nødvendig)
Stavmikser
Bolle/skål og bestikk til å spise med 

 Utstyr 

SPICY SUPPE

1 (liten) løk
1-2 fedd hvitløk
Matolje
300 g gulrot (3-4 store gulrøtter, eller flere små)
1 liten søtpotet
2 cm fersk ingefær
5-6 dl vann
1 buljongterning
½ dl kokosmelk
Pepper
1-2 grove rundstykker

 Ingredienser

Når du først har lært deg å lage suppe fra bunnen kan du
la deg inspirere til å lage flere supper med forskjellige
råvarer. Du kan bruke mange ulike grønnsaker til å lage
suppe på denne måten!
Kokosmelk kan erstattes av fløte.
Sett restene i kjøleskapet og spis til lunsj i morgen.
Man kan lage hjemmelagde krutonger av tørt brød.
Er suppen for tykk, kan du tilsette litt vann. Er suppen for
tynn, kan den jevnes med kokt gulrot, potet, maisjevning
(les da anvisning på pakken). Kok opp på nytt og server.

 Smarte tips 



Forvarm stekeovnen til den temperaturen
rundstykkene skal stekes på. Når ovnen er varm
setter dere inn rundstykkene og steker etter
anvist tid.
Skyll gulrot og søtpotet. Søtpoteten skrelles,
gulroten trenger ikke å skrelles om den er ren.
Gulrot og søtpotet kuttes i mindre terninger. Løk
og hvitløk finhakkes. Ingefær finhakkes eller rives.                                      

Varm oljen i en kjele. Tilsett løk og hvitløk og surr
dette sammen til de er blitt myke og blanke. Pass
på, ikke ha for sterk varme slik at løken blir brent.
Tilsett grønnsaker og vann rett i gryta. Smuldre
buljongterningen og rør inn i suppen. Kok opp og
la suppen småkoke i minst 10 minutter.
Mos suppen med en stavmikser eller en
foodprosessor (grønnsakene skal være
møre/myke når du gjør dette).
Tilsett kokosmelk og smak til med salt og pepper,
eventuelt urter/krydder.
Husk på rundstykkene! :-) 

Fremgangsmåte
 

De som har stavmikser eller foodprosessor
tilgjengelig:

SPICY SUPPE



Forvarm stekeovnen til den temperaturen
rundstykkene skal stekes på. Når ovnen er varm
setter dere inn rundstykkene og steker etter
anvist tid.
Skyll gulrot og søtpotet. Søtpoteten skrelles,
gulroten trenger ikke å skrelles om den er ren.
Gulrot og søtpotet kuttes i mindre terninger. Løk
og hvitløk finhakkes. Ingefær finhakkes eller rives.                                      

Kok opp vann i en gryte. Ha i gulrot og søtpotet
kuttet i små terninger. La det koke til
grønnsakene er så møre at du kan mose en bit
med en gaffel. Hell av vannet, mos så
grønnsakene med en gaffel eller stapper.
Varm oljen i en annen kjele (eller den samme for
å spare oppvask). Tilsett løk og hvitløk og surr
dette sammen til de er blitt myke og blanke. Pass
på, ikke ha for sterk varme slik at løken blir brent.
Tilsett moste grønnsaker og vann rett i gryta.
Smuldre buljongterningen og rør inn i suppen.
Bland godt sammen og kok opp. 
Tilsett kokosmelk og smak til med salt og pepper,
eventuelt urter/krydder.
Husk på rundstykkene! :-) 

Fremgangsmåte
 

De som ikke har stavmikser eller foodprosessor
tilgjengelig:

SPICY SUPPE


