
Schalottenlök  

Hackade tomater  Kikärtor  

Bladselleri  

Rosmarin  Vitlök  

Crème fraîche  Stenugnsbakad  
Baguette  

Bladpersilja  Chili  

Penne  Grönsaksbuljong  

 VEGETARISK  30-40 minuter    F   

Minestronesoppa 
med stenugnsbakad baguette och crème fraîche
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1. Hacka grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Halvera, skala och finhacka schalottenlök. Skär 
selleri i 1 cm breda skivor. Skala och riv vitlök. 
Plocka rosmarinsblad från stjälken och grovhacka 
dessa. Rensa och skölj kikärtor i en sil.

2. Fräs schalottenlök
Hetta upp en skvätt olja* i en stor kastrull på 
medelvärme. Tillsätt schalottenlök och fräs 
tills den mjuknar och börjar ta färg, 2-3 min. Rör 
om regelbundet.

3. Lös upp buljong
Lägg selleri, vitlök och rosmarin i kastrullen när 
löken har mjuknat. Fräs i 1 min. 

Tillsätt kikärtor, hackade tomater och vatten* (se 
mängd i ingredienslistan). Häll i grönsaksbuljong 
och rör om tills den är upplöst. Koka upp och sänk 
sedan till låg värme. 

Häll i penne (se mängd i ingredienslistan). Låt 
sjuda i 15 min.

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekspade, kastrull, 
ugnsgaller, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 2 st 4 st

Bladselleri 10) 2 st 4 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Rosmarin 1 stjälk 2 stjälkar

Kikärtor 1 burk 2 burkar

Hackade tomater 1 burk 2 burkar

Vatten* 500 ml 1000 ml

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Penne 11) 13) 125 g 250 g

Chili 1/2 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1/2 st 1 st

Crème fraîche 7) 200 g 400 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
646 G

Energi 581 kj/139 kcal 3755kj/898 kcal

Fett 6 g 41 g

Varav mättat fett 4 g 23 g

Kolhydrat 16 g 104 g

Varav sockerarter 3 g 16 g

Protein 4 g 25 g

Fiber 2 g 15 g

Salt 0,3 g 2 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

4. Tillsätt chili

Halvera chili på längden, skär bort frön och 
finhacka. Finhacka persilja. Tillsätt halva chilin 
och halva persiljan i soppan. 

Smaka soppan och lägg till extra chili om du vill att 
soppan ska vara lite starkare. Låt sjuda i ytterligare 
5 min, eller tills pastan är färdig. 

TIPS: Späd ut med lite vatten om soppan blir för tjock. 

5. Värm bröd
Värm baguette på ett ugnsgaller i ugnen i 8-10 min.

6. Servera
Servera soppan i djupa skålar med en klick crème 
fraîche och resterande persilja på toppen. Krydda 
med salt* och peppar* efter smak.

Smaklig måltid!

 HEJ SELLERI!  
Det går bra att förvara selleri  i en plastpåse i kylskåpet. Om den 
sloknar kan du slå in den i papper och placera i ett glas vatten. 


