
 

 

 

Nyhetsbrev nr 4, 2016 

Vid frågor: kontakta dietist Therese.Denker@Kristianstad.se 

  

Tänk på att en soppmåltid… 
 behöver kompletteras med bröd. Variera mellan mjukt och hårt, grovt och ljust,  

krutonger, vitlöksbröd eller varm macka. 

 utan kött eller fisk kan behöva kompletteras. Tillsätt räkor, skinka, prinskorv,  

bacon eller ägg för extra protein 

 förtjänar en efterrätt, både för smakens, näringens och energins skull. 

  

Soppa värmer i höstmörkret 
Nu finns det många härliga svenska rotfrukter och grönsaker att koka soppa på.  

Jordärtskockssoppa med torsk och lax 
4 portioner  
1 kg jordärtskockor  
1 gul lök   
2 vitlöksklyftor  
2 msk olja  
3 dl hönsbuljong  
4 dl mjölk  
2 dl matlagningsgrädde  
salt, vitpeppar  
ca 400 g torsk, sej eller hoki  
ca 400 g lax  
1 knippe gräslök  
  
 

 

 

Gör så här: 

 Skala och skär jordärtskockorna i mindre bitar. Skala och finhacka 
lök och vitlök. Fräs jordärtskockor och lök i matoljan i en gryta. 

 Tillsätt hönsbuljong och mjölk. Låt sjuda under lock tills jordärt-
skocksbitarna är mjuka. 

 Finfördela soppan i en matberedare eller passera genom en tråd-
sil. Tillsätt grädden och koka upp soppan. Smaka av med salt och 
peppar. 

 Skär fisken i bitar. Halstra eller koka fiskbitarna. Skär gräslöken i 
små bitar. Vänd ner fisk och gräslök i soppan. 

 Servera soppan med grovt bröd. 
                                                               
 

Blomkålssoppa 
4 portioner  
1 blomkålshuvud delat i buketter 
1 hackad gul lök 
1 msk olja eller matfett 
1 l hönsbuljong 
2 dl matlagningsgrädde 
Salt, vitpeppar 
1 msk citronsaft eller några droppar vinäger 
 

 

 

Gör så här: 

 Bryn löken med olja eller matfett. Lägg i blomkålsbuketterna och 
fräs någon minut. Tillsätt buljong och koka tills blomkålen är mjuk. 

 Tillsätt grädde och koka upp. 

 Mixa soppan med stavmixer, kör i matberedare eller mosa för 
hand.  

 Smaka av soppan med salt, vitpeppar, citron eller vinäger. 

 Servera gärna soppan med räkor, bitar av prinskorv eller knaper-
stekt bacon 

 

Äppelsmulpaj med mandelmassa 
 
ca 3 stora äpplen 
ca 75 g mandelmassa 
 
Smuldeg: 
2 dl havregryn 
1 dl vetemjöl 
1 dl strösocker 
1 msk vaniljsocker 
ca 100 g mjukt matfett 
 
Sätt ugnen på 225°C.  
Blanda ihop alla ingredienser till smuldegen och rör tills det blir en smulig deg. 
Skala äpplena och klyfta dem.  
Lägg äppelklyftorna i en smord pajform och lägg på skivor av mandelmassa.  
Smula över degen och grädda i mitten av ugnen ca 20 min. 

 

Vinterkräksjukan är en mag-tarmsjukdom som orsakas av ett virus som smittar mycket lätt.  

Vinterkräksjuka börjar plötsligt med kräkningar, diarréer och magsmärtor.  
Det pågår ofta i ett par till tre dygn. Sjukdomen går över av sig själv. 
Så förebyggs vinterkräksjuka 

 Det går att undvika vinterkräksjukan genom att hålla god hand- och livsmedelshygien 

 Tvätta händerna noga, före måltider och efter toalettbesök 

 Använd flytande tvål och pappershandduk i offentliga miljöer 

 Undvik att äta av bufféer där många rör vid maten 

 Undvik magsjuka personer 
 

En god handhygien är det bästa sättet att skydda sig  
Flytande tvål är att föredra, snarare än handsprit eftersom viruset inte slås ut av spriten.  
Däremot kan spriten komplettera eftersom den tar död på andra smittämnen. 
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