
Skogschampinjoner  

Lime  Vitlöksklyfta  

Paprika  

Chili  Ingefära  

Koriander  Jordnötter  

Nudlar  Grönsaksbuljong  

 SalladslökSojasås

Currypasta  Kokosmjölk    

35-40 minuter    C   

Kokossoppa 
med skogschampinjoner, koriander och jordnötter
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1. Förbered grönsaker
Koka upp en kastrull med vatten* 
och grönsaksbuljong. 

Kvarta champinjoner. Skär lime i klyftor. 

Kärna ur paprika och chili. Skär paprika i 2 cm 
stora bitar. Finhacka chili (stark!) [1/2 st, 2 pers]. 

Skala och finhacka ingefära [10 g, 2 pers]. 
Riv vitlök. 

2. Koka nudlar
Lägg ner nudlar [1/3 paket, 2 pers | 1/2 paket, 4 pers] 
i kastrullen med kokande vatten och buljong. Koka 
tills mjuka, 4-6 min. 

Häll av vattnet i ett durkslag och häll sedan tillbaka 
nudlarna i kastrullen. 

VIKTIGT: Se till att du inte använder hela 
nudelpaketet på en gång, annars kommer du ha 
nudlar upp till taket! 

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en ny stor kastrull på 
medelhög värme. Fräs champinjoner, paprika, 
chili (stark!), ingefära och vitlök i 2 min 
under omrörning. 

4. Låt soppan sjuda
Häll i kokosmjölk, currypasta och vatten* (se 
ingredienslistan) i kastrullen. 

Låt soppan sjuda tills grönsakerna har mjuknat, 
3-4 min. 

När grönsakerna har mjuknat kan du hälla i 
nudlarna. Se till att de är nedsänkta i soppan och 
rör om ordentligt. 

5. Förbered garnering
Medan soppan sjuder, grovhacka jordnötter och 
korianderblad (kasta stjälkar). 

Skiva salladslök tunt. 

Rör i sojasås och halva koriandern i kastrullen. 
Pressa i limejuice efter smak. Tillsätt en nypa salt* 
om det behövs. 

6. Servera
Servera kokossoppan i skålar och toppa med 
jordnötter, resterande koriander och salladslök. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, kastrull

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Lime 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 2 st

Chili (stark!) 1/2 st 1 st

Ingefära 10 g 20 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Nudlar 13) 1/3 paket 1/2 paket
Kokosmjölk 250 ml 500 ml
Currypasta 14) 20 g 40 g

Vatten* 600 ml 1200 ml

Jordnötter 1) 20 g 40 g

Koriander 1 påse 1 påse

Salladslök 2 st 4 st

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
502 G

Energi 518 kj/124 kcal 2598 kj/621 kcal
Fett 6 g 32 g
Varav mättat fett 5 g 23 g
Kolhydrat 12 g 62 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 4 g 20 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,9 g 4,6 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
1) Jordnötter 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 HELLO KORIANDER!  
Om du vill att koriandern ska hålla lite längre kan du sätta knippet i ett glas med vatten i kylskåpet.


