
Den avfallssnåla matkassen från ICA Nära Nya Varvet 
 
Meny: 
 
Förrätt: Bruschetta med tomat 
Varmrätt: Morot och sötpotatissoppa med yoghurt och krutonger 
Efterrätt: Tropisk gino 
 
 
Förrätt: Bruschetta med tomat 
 
3 skivor italienskt lantbröd 
2 msk olivolja 
1 Vitlöksklyfta 
 
3 kvisttomater 
1/2 kruka basilika 
salt 
peppar 
 
1. Stek brödskivorna i olivolja tills att de blir gyllenbruna.  Gnid in ovansidan av skivorna med 
en delad vitlök. 
 
2. Finhacka tomater och basilikan. Blanda tomater, basilika, salt och peppar i en skål.  
 
3. Fördela tomatsalladen uppe på brödskivorna strax före servering.  
 
 
Varmrätt: Morot- och sötpotatissoppa med yoghurt och krutonger 
 
Soppa 
8 dl vatten 
5 morötter (i knippe) 
1 gul lök 
1 sötpotatis  
1 tsk riven färsk ingefära 
1 msk olivolja 
1,5 dl pressad saft av apelsin 
salt  
peppar 
 
Yoghurtsås 
2 dl turkisk yoghurt 
1/2 kruka basilika 
skalet av en ekologisk citron 
salt peppar 
 



Krutonger 
2 skivor italienskt lantbröd 
1 msk olivolja 
 
 
1. Skala sötpotatis, morot och lök. Skär i bitar. 
 
2. Hetta upp olja och bryn löken ett par minuter i en gryta utan att den tar färg. Lägg ner 
sötpotatis och morot och häll över 8 dl kokande vatten. Smaksätt med ingefära. 
3. Koka soppan tills grönsakerna känns mjuka, ca 15 min. 

4. Pressa apelsinen. Häll juicen i  soppan. Smaksätt med ca 1  1/2 tsk  salt och 1 krm 
svartpeppar. 
5. Mixa soppan till krämig konsistens. Häll på mer vatten om du vill ha lösare konsistens. 
 
6. Lägg alla ingredienserna till yoghurten i en skål och mixa slät, smaka av med salt och 
peppar.  
 
7. Skär brödskivorna till kuber och stek på medelvärme tills de är gyllenbruna. 
 
7. Servera soppan med en klick av yoghurtsåsen och några krutonger.  
 
 
Efterrätt: Tropisk gino  
 
1 ananas 
1 mango 
2 små bananer 
100 g vit bakchoklad  
 
3 dl  turkisk yoghurt  
 
Sätt ugnen på 250 grader. Skär frukterna i småbitar och lägg dem i ett tunt lager i ugnsfast 
form. Finhacka chokladen och strö över frukten. Låt stå i ugnen ca 10 minuter, tills chokladen 
börjat få färg. Servera med en klick yoghurt.  
 
 
 
Smaklig måltid! 


