Introduktion til Supper
Super sunde supper.. hvorfor?
Supper består som regel af kogte grøntsager, og i de fleste tilfælde grove grøntsager som fx
rodfrugter, kål og bælgfrugter. Disse har et lavt energiindhold, og samtidig et højt indhold af
kostfibre. Fibrene suger en masse væske i mavesækken og tarmen, hvilket bevirker, at man
oplever en hurtig følelse af mæthed, når man spiser. Denne mæthedsfølelse holder i længere tid
end når man spiser fx fine grøntsager (salat, agurk osv.), som blot indeholder få kostfibre.

En anden vigtigt ingrediens i supper er vand. Vand indeholder ikke energi, hvilket betyder, at
energiindholdet i supper er meget lavt sammenlignet med andre aftensmad-retter. Vand giver
volumen i mavesækken, hvilket også fører til øget mæthed.
Det er muligt, at tilføje kød til alle opskrifter for at øge proteinindholdet. Den valgte kød- eller
fisketype skal derfor blot ses som en ”guide”. Man kan således mikse på tværs af opskrifterne!
De fleste opskrifter indeholder en eller anden form for grøntsagstopping, som giver struk-tur i
suppen, så man også skal tygge på maden. Disse kan også kombineres på kryds og tværs alt efter
hvad man har lyst til, eller hvad man har af grøntsager i køleskabet.
Det er muligt, at tilføje kulhydrat/stivelse til opskrifterne, hvis der er tale om et refeed måltid.
Nogle af opskrifterne indeholder forslag til, hvordan dette kan gøres. Det er også muligt, at tilføje
kartofler til grøntsags delen i selve suppen. En anden mulighed er at servere fuld-kornsris eller
fuldkornspasta til supperne.
Til flere af opskrifterne serveres der skyr til. Ved at komme skyr i suppen, bliver konsisten-sen
mere cremet. Skyren erstatter på den måde den energiholdige fløde. Yderligere tilføres der
proteiner til opskriften, som også virker mættende. Dette trick kan selvfølgelig benyttes i alle
suppeopskrifterne.
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Rodfrugtesuppe med ristet serranoskinke

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 1 løg
 2-3 fed hvidløg
 1 kg blandede rodfrugter (fx knoldselleri, pastinak, persillerod, gulerødder)
 1,5 liter grøntsagsbouillon
 1 dl hakket timian
 Evt. chili
 Salt og peber
Topping:
 3 pakker serranoskinke
 Olie til stegning
 2 porrer
 1 spsk. sesamfrø
 Salt og peber
Fremgangsmåde
Skræl alle rodfrugter og skær dem i mindre terninger. Hak løg og hvidløg fint. Kom olien i en gryde,
og svits rodfrugter, løg og hvidløg heri. Tilsæt bouillon og timian. Lad suppen koge indtil
rodfrugterne er møre (ca. 20-30 minutter).
Fordel skiver af serranoskinken på bagepapir og kom det i ovnen ved 200 grader i cirka 10-15
minutter eller til det er sprødt.
Blend suppen, når rodfrugterne er møre. Tilpas konsistensen med mere bouillon, hvis der ønskes
en tyndere suppe. Smag suppen til med salt, peber, chili og friskpresset citronsaft. Lad suppen
småkoge og snit porrerne i tynde ringe imens. Lynsteg porrerne i lidt olie og sesamfrø.
Anret suppen med ristede porrer og ristet serranoskinke.

Rød linsesuppe med rejer

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 1 hakket løg
 1 tsk. spidskommen
 1 spsk. friskrevet ingefær
 750 gram gulerødder
 150 gram røde linser
 1 liter grøntsagsbouillon
 300-400 gram rejer
 Salt og peber

Tips refeed måltid
Hvis måltidet er et refeed-måltid, kan
du servere rugbrødscroutoner til
suppen.
Et par skiver rugbrød skæres i små tern
og tørsteges på en pande med groft
salt.

Topping:
 Friskhakkede krydderurter som topping, fx purløg
 2 dl. skyr
 Evt. rugbrødscroutoner
Fremgangsmåde
Varm olien i en gryde og svits de grofthakkede løg og krydderierne heri. Kom herefter
grofthakkede gulerødder, røde linser og frisk ingefær i. Efter et par minutter kommes bouillonen
i, og lad det simre indtil gulerødderne er møre og linserne er kogt ud (ca. 20-30 min). Blend
suppen og smag den til med salt og peber. Hvis der ønskes en mere flydende konsistens kan der
tilføres mere bouillon. Umiddelbart inden servering kommes rejerne i suppen,
Server med frisk purløg og skyr og evt. rugbrødscroutoner (se boksen).

Tomatsuppe med krydret oksekød

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 2 løg
 2 fed hvidløg
 1 frisk chili (tørrede chiliflager kan også bruges)
 5-6 mellemstore gulerødder
 1 dåse tomat koncentrat
 1 dåse hakket tomat
 ½ liter grøntsagsbouillon
 Frisk persille
 Salt og peber
Topping:
 1 pose friske rosenkål (frost kan også bruges)
 1 squash
 1 pakke magert hakket oksekød
 Chiliflager
 Salt og peber
 Frisk persille
Fremgangsmåde
Suppen: Hak løg, hvidløg, chili og gulerødder groft. Kom lidt olie på panden og steg løg, hvidløg,
chili og gulerødder i 5-7 minutter ved høj varme. Kom derefter tomatkoncentrat i, og steg det
sammen i 1 minut. Kom herefter hakket tomat og grøntsagsbouillon i og lad suppen koge i 20
minutter eller til gulerødderne er møre.
Topping: Forkog imens rosenkålene i en anden gryde. Husk, at der stadig skal være bid i dem.
Skær squashen ½ cm skiver og tørsteg dem på en pande ved høj varme. Steg herefter det hakkede
oksekød på panden sammen med chili, salt og peber, evt. lidt tomatpure.
Når gulerødderne er møre, blendes suppen med en stavblender og smages til med salt, peber og
evt. mere chili. Anret suppen med hakket oksekød, stegte squashskiver og frisk persille.

Ærtesuppe

Ingredienser til 2 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 1 løg
 250 gram ærter
 4 dl. grøntsagsbouillon
 Salt og peber
Topping:
 ¼ agurk
 Rejer

Tips til variation
Denne opskrift fungerer også super som en
kold suppe. Lad den blot afkøle et par timer i
køleskabet inden servering.
Gør den sommerfrisk ved at røre 2 dl
danskvand med citrus i inden servering. Sørg
blot for at smage suppen til med salt og peber
igen.

Fremgangsmåde
Snit løget i grove tern og steg det på en varm pande i lidt olie. Kom ærter og bouillon i. Lad suppen
koge i 10 minutter. Blend den herefter med en stavblender. Smag til med salt og peber.
Snit agurk i små tern eller agurk-spagetti.
Anret suppen med agurk og rejer.

Rødbedesuppe med skyrtern

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
• Olie til stegning
• 2 fed hvidløg
• 1 løg
• 1 kg rødbede
• 300 g kartofler
• 100 g pastinak eller persillerod
• 1 dåse hk. tomat
• 1 liter grøntsagsbouillon
• Salt og peber

Tips til variation
Hvis du ønsker at tilføre kød, så er denne suppe
super lækker med lynstegte kyllingestrimler eller
serranoskinke ristet i ovnen.

Topping:
• 1 bundt basilikum
• Skyrtern (eller fedtfattige salattern)
• Evt. nigellafrø
• Evt. kød (se boksen)
Fremgangsmåde
Skræl alle grøntsager og snit dem i mindre tern. Hak løg og hvidløg fint. Svits det hele i olie i en
gryde i et par minutter. Tilsæt herefter hakket tomat, grøntsagsbouillon og basilikum (gem lidt
basilikum til topping). Lad suppen koge indtil grøntsagerne er møre (ca. 20 minutter).
Blend suppen og smag til med salt og peber. Server suppen med feta, friskhakket basilikum og evt.
nigellafrø og kød.

Broccolisuppe

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 2 løg
 2 fed hvidløg
 1 broccoli
 3-4 gulerødder
 1 liter grøntsagsbouillon
 Salt og peber
Topping:
 300 gram kylling
 1 bakke bønnespirer
 1 porre
 200 gram hvidkål
 3 dl skyr
 Solsikkekerner
Fremgangsmåde
Suppen: Snit løg og hvidløg i mindre stykker og svits det i en gryde i lidt olie. Skræl gulerødderne
og skær dem og broccoli i mindre stykker. Kom dem i gryden. Svits det hele sammen i et par
minutter. Kom derefter bouillon i og lad suppen koge indtil grøntsagerne er møre (og toppingen
er lavet).
Topping: Skær kyllingen ud i strimler og svits dem på panden med lidt salt og peber. Kom
græskarkernerne på en tør pande og rist dem indtil de får en brunlig overflade. Tag dem af. Skyl
bønnespirerne og porren og skær porren i skiver på 0,5 cm. Skær hvidkålen i tynde strimler. Kom
lidt olie på panden og lynsteg bønnespirer, porre og hvidløg ved høj varme.
Blend suppen med en stavblender og smag til med salt og peber.
Anret suppen med lynstegte grøntsager, kylling, skyr og drys med lidt solsolsikkekerner på
toppen.

Spicy gulerods- og tomatsuppe med oksefrikadeller

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
• Olie til stegning
• 1 løg
• 2 fed hvidløg
• Frisk chili efter smag
• 200 gram gulerødder
• 1 porre
• 1 dåse tomatkoncentrat
• 2 dåser hakket tomat
• 1 bundt frisk basilikum
• 1 liter grøntsagsbouillon
• Salt og peber
Frikadeller:
• Olie til stegning
• 400 gram oksekød
• 1 løg
• 2 tsk. grøn pesto
• 0,5 dl skummetmælk
• 1 spsk. hvedemel
Topping:
 Grønne bønner
 2 dl skyr
Fremgangsmåde
Suppen: Svits løg, gulerødder, porrer og hvidløg i olien et par minutter. Tilsæt resten af
ingredienserne og kog ved svag varme og under låg i ca. 20 minutter eller til gulerødderne er
møre. Frikadeller: Bland ingredienserne til farsen og form små frikadeller. Kom dem på en pande
og steg dem ved middelvarme (5-7 minutter på hver side afhængig af størrelse).
Tag gryden af varmen og blend suppen jævn. Giv bønnerne et kort opkog – der skal gerne være
“bid” i. Server tomatsuppen med små frikadeller, bønner og friske basilikumblade.

Karrysuppe

Ingredienser til 4 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 3 tsk. karry
 2-3 grofthakkede løg
 150 gram æbler i både
 300 gram gulerødder i små stykker
 1 ¼ liter hønsebouillon
 2 spsk. hvedemel
 1 dl mælk
 100 gram kvark eller andet mejeriprodukt
 Salt og peber

Tips til refeed måltid
Du kan servere rugbrødstrekanter til suppen:
Et par skiver rugbrød drysset med
friskkværnet salt ristes i ovnen ved 200
grader i cirka 10-15 minutter.

Topping:
 Olie til stegning
 300 gram kyllingefilet
 1 porre
 1 rød peberfrugt
 1/4 spidskål
 Evt. rugbrødtrekanter (se boksen)
 2 dl skyr
Fremgangsmåde
Suppen: Kom lidt olie i en varm gryde. Kom karry i og lad det bruse af. Svits løg, æblebåde og
gulerødder ca. 1 minut og tilsæt bouillon og krydderier. Kog suppen ved svag varme og under låg
i cirka 20 minutter. Imens suppen koger steges kyllingefileten og skæres derefter i mindre
stykker. Blend suppen til den er ens i struktur. Bring atter suppen i kog. Pisk mel, mælk og kvarken
sammen. Rør kvarkjævningen i suppen. Tilsæt kyllingekødet og kog suppen ved jævn varme,
stadig under omrøring i ca. 3 minutter.
Tilbehør: Lynsteg porrer, kål og peberfrugt i et par minutter, og brug dette som topping. Server
suppen med skyr og evt. rugbrødstrekanter.

Gazpacho (kold tomatsuppe)

Ingredienser til 1 person (som hovedret)
Suppen:
 250 gram tomater
 1 rød peberfrugt
 ½ agurk
 Saften fra ½ lime
 1 fed hvidløg
 ½ frisk rød chili
 1 spsk. olivenolie
 Frisk basilikum
 Salt og peber
 1 tsk. tomatpure (kan udelades, hvis der er meget smag i tomaterne)
Topping:
 1 pakke serranoskinke
Fremgangsmåde
Suppen: Skær alle grøntsagerne ud i grove stykker og kom alle ingredienser i en blender. Blend
indtil suppen er ensartet i konsistens. Smag til med salt, peber og krydderier. Sæt suppen på køl
et par timer.
Topping: Læg serranoskinken på en bageplade med bagepapir og rist det i ovnen 10-15 minutter
ved 200 grader eller til det er sprødt.
Server suppen med ristet serranoskinke.

Blomkålssuppe

Ingredienser til 2 personer
Suppen:
 Olie til stegning
 1 løg
 ½ bundt forårsløg
 1 blomkål
 ½ liter grøntsagsbouillon
 Salt og peber
Topping:
 1 pakke serranoskinke
 ½ bundt forårsløg
 ½ bundt frisk persille
Fremgangsmåde
Suppen: Snit løg, forårsløg og blomkål i grove tern. Kom olien i en varm gryde og svits
grøntsagerne ved høj varme og lad det stege i 5 minutter. Tilsæt bouillon. Lad suppen koge i 20
minutter eller indtil grøntsagerne er møre.
Topping: Læg serranoskinken ud på en bageplade med bagepapir og sæt den i ovnen ved 200
grader i 10 minutter eller til skinken er sprød. Hak forårsløg og persille fint. Når serranoskinken
er kølet af, blandes den med forårsløg og persille.
Blend suppen med en stavblender og smag den til med salt og peber. Server toppingen til.
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