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Suppe til hovedret: ca. ½ liter pr. person + brød 

Beregn 120 g oksefars per person. 

Bacon 

Smør til stegning 

Suppeurter. F.eks. gulerødder, pastinak, selleri og altid porre. Tøm dit køleskab ���� 

Hvidløg 

Tomatpure 

Paprika 

Snask * Opskrift side 2 

Salt 

Peber 

Cremefraiche 

Brød 

 

Rodfrugter skrælles og skæres i suppetern. 

Porren renses. Kasser rodskiven og det groveste af toppen. Skær porren i skiver og gem lidt af det 
øverste lysegrønne til fint strimlet grønt drys. 

Bacon i små tern steges af på en stegepande og hældes over i en stor gryde. Begynd at koge med 
tomatpure og lidt vand. 

Farsen brunes af. Det skal være ad flere omgange så kødet bliver godt brunet. Ikke branket. Tilsæt 
hakket hvidløg og paprika. 

Hældes op i gryden til bacontern. 

Rodfrugterne får en tur på panden og op i gryden til resten. 

Sauter porreringene og op i gryden.  

FALD IKKE FOR FRISTELSEN TIL BARE AT SMIDE DET HELE OP I GRYDEN UDEN AT STEGE FØRST! 

Juster med vand. Det skal være knapt dækket. 

Tilsæt en smule salt og peber. 

Lad småkoge min. 30 minutter Gerne flere timer. Jo længere tid jo bedre smagsudvikling.  

Smag til med salt og peber. 

Juster konsistensen med vand. 

Serveres rygende varm med cremefraiche, grønt drys og groft brød. 

 

Tips: 
Hold nogle af grøntsagerne tilbage og tilsæt først ½ time inden servering. De skal ikke sauteres 
først. 

Smagen bliver dybere og mere intens, hvis der tilsættes lidt karry, chilli, kanel og sirup. 

 

Rester af suppen er rigtig god grundsovs til lasagne. 
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Snask 

Heinz ketchup 1 stor flaske 

Samme mængde vand 

HP Sauce ca. ½ dl 

Brun farin 1 pose 

Texas Hot eller peberblanding mellemstørrelse ca. 80 g 

Chilliflager 1 spsk. 

 

Koges grundigt igennem og smages til. 

 

Bruges som marinade, til at pifte saucen op, til barbecue glasering, whiskysauce med piskefløde og 
til dressing med cremefraiche og alt muligt andet. 

 


