Grøn vinttersuppe med et sttænk af lu
une
Af Michael Ovesen Kostt‐ og ernærin
ngsvejleder
Vinteren err en kold og mørk tid og kan for man
nge virke trisst. Man har måske
m
ikke rrigtigt overskkud til at
træne eller spise sundt – men egen
ntlig vil man måske gerne
e leve sunde
ere, hvis hjæ
ælpen er der.
Som hiv‐possitiv er det issær vigtigt, at
a få opbyggeet et godt ogg sundt immu
unforsvar, daa virus påvirkker vores
immunforsvvar. Måden at gøre dettee på, er at leeve sundere. Få kroppen boostet med
d sunde nærringsstoffer
som er med
d til at påvirkke dit immun
nforsvar og give en sunde
ere livsstil.
På denne tid af året er det sæson
n for kål og supper.
s
Jeg har
h valgt at laave en sund og velsmage
ende suppe,
p næringsstoffer og leveer op til fødeevarestyrelse
ens anbefalin
nger i forhold
d til energifordeling af
som er rig på
fedt, kulhyd
drater og pro
oteiner i en sund
s
kost.
Anbefalingeerne siger: 32
2‐33% fedt, 45‐60%
4
kulhydrater og 10‐20%
1
proteein.
I retten er
e hovedingrrediensen ro
osenkål og kaartofler. Hvad
d bidrager disse sorter såå med?
B‐, C‐,E‐ og K vitaminer o
Begge indeh
holder en deel fibre, som er godt for tarmfloraen,
t
og en masse
e
antioxdanteer. Derudoveer så indeholder rosenkål Sulforaphan, som er meed til at styrkke ens immu
unforsvar.
Kan man ikkke lide rosen
nkål, så kan man
m i stedet bruge broccoli eller blom
mkål.
Opskrift
Rosenkålssu
uppe med ch
hili til 1 perso
on – 283 kcal.

Energifordelingen i retten pr. portion:
p

Ingredienseer:
 25 g.
g løg
 1 feed hvidløg
 ½ spsk. olivenollie
ouillonternin
ng
 1 bo
 2 dll. vand
 125
5 g. rosenkål (frost kan brruges)
 125
5 g. kartoffel
 ½ frrisk chili
 1 dll. OMA madllavningsflødee 4%
 ¼ frriskpresset citron
måde:
Fremgangsm
1. Hakk løg og hvidløg og svits dem
d
gyldne i en gryde med olivenoliee
2. Blan
nd bouillonteerning op med 2 dl. vand
d og tilsæt lø
øgene.
3. Ren
ns rosenkålen
ne, hvis ikke de er frosnee og skær dem i kvarte. Tilsæt
T
dem i ggryden og ko
og dem
møre
ns kartofler, og skær dem
m i tern og tilsæt dem i grryden sammen med det andet og kogg dem møre
4. Ren
5. Skru
u ned efter et
e lille opkogg og lad det stå
s og simre så
s det er mø
ørt sammen m
med chilien som
s
tilsæ
ættes hel. Tilsæt evt. meere væske un
nder vejs.
6. Tagg chilien op når
n kartofler og rosenkål er mørt og blend
b
det.
7. Retten jævnes med
m fløde såå den bliver cremet.
c
8. Smaag til med friiskpresset cittron, salt og peber.
Denne opskrifft er udviklet for Hiv‐Danmark af:
Michael Oveseen, Kost‐ og ern
næringsvejleder, www.kostvejjledningdanmark.dk
Opskriften er ment som et su
undt supplemen
nt til din kost, og
o råvarerne fin
nder du i dit lokkale supermarkeed.

