
suppe fra bunnen
Enkelt å lage på bål og hjemme

Lokale råvarer

Hvem produserer grønnsaker i ditt nærmiljø? Lag et lokalmatkart som du 
kan bruke når du bestemmer deg for hvilken suppe du ønsker å lage på 
bål sammen med klubben din.

Redd mat

Myke eller slappe grønnsaker får et nytt liv i en smakfull suppe du selv har 
laget fra bunnen av.

Tips for suppe på bålet

For å gjøre det enkelt kan du forberede grønnsaker hjemme, og ta med fer-
digkuttede grønnsaker i matboks eller pose. Du trenger stavmikser, husk å 
lade den/bytte batteri før dere går ut. 

Felles fremgangsmåte for suppe fra bunnen

1. Skyll, rens og del opp grønnsakene. 

2. 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 løke-
ne blir brent.

3. Tilsett grønnsaker og vann.

4. Smuldre buljongterningen og rør inn i suppen. Kok opp.

5. La nå suppen småkoke i minst 10 minutter så tilsettes urter. Mos 
suppen med en stavmikser eller en foodprosessor (grønnsakene skal 
være møre/myke når du gjør dette).

6. Tilsett melk/fløte/kokosmelk/hakket tomat og smak til med salt og 
pepper, eventuelt flere urter.

7. 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.



Blomkål- eller brokkolisuppe
4 porsjoner
1 liten løk, i biter
1-2 fedd hvitløk, i biter
1-2 ss olje
Ca. 300 g blomkål eller brokkoli, i biter
2-3 poteter i terninger
5-6 dl vann
1 terning hønse- eller grønnsaksbuljong 
1⁄2 dl melk eller matfløte
1/2 krm pepper
Urter (hvis friske, kutt i biter)

Spinatsuppe
4 porsjoner
1 liten løk eller sjalottløk
2 ss olje
Ca 3-4 fedd hvitløk
300 g spinat
3-4 stk potet i terninger
5-6 dl vann
1 terning buljong
1 dl lett matfløte (kan sløyfes)
Smak til med salt og cayennepepper



Gulrot- og ingefærsuppe
4 porsjoner
1 liten løk, i biter
1-2 fedd hvitløk, i biter
1-2 ss olje
Ca 300 g gulrot i tynne skiver
2-3 poteter i terninger
Ca. 2 cm ingefærrot, i tynne skiver
5-6 dl vann
1 terning hønse- eller grønnsaksbuljong
1⁄2 dl melk, matfløte eller kokosmelk (kokos gir en 
spennende smak)
1⁄2 krm pepper og friske urter som kuttes litt først


