
 

 

 

Fisksoppa  
4 portioner 

 

1 gul lök 

2 vitlöksklyftor 

3 morötter 

1 matsked olja 

6 deciliter vatten 

2 stycken buljongtärningar 

1 paket kräftost (200gram) 

2 deciliter lätt crème fraiche 

400 gram vit fisk 

Salt, cayennepeppar och dill efter smak 

 

Fräs lök, vitlök och morötterna i kastrullen med lite olja 

Tillsätt vatten och buljongen 

Lägg i osten, crème fraichen och kryddorna, låt koka 5 minuter 

Lägg i fisken i mindre bitar och sjud tills fisken är genomkokt 

Lägg i dill och smaka av med salt och peppar 

 

Servera med en skiva fullkornsbröd med magert pålägg och frukt 

 
 

Visste du att:  

Fisksoppan är rik på både protein och zink som behövs för muskler, 

immunförsvar och hormoner. Måltiden innehåller selen som gör att 

cellerna får syre och motverkar virus. Kalcium behövs för skelett och 

tänder och en portion ger drygt halva dagsbehovet. Vitamin A som 

behövs för synen och B12 som behövs för blodbildning och nervsystemet 

finns det också gott om i soppan.  

 

En portion av soppan, tillsammans med en bit bröd, ger ungefär 1/5-del 

av energibehovet för en vuxen kvinna. Vill du gå ner i vikt bör du välja 

nyckelhålsmärkta mejeriprodukter med låg fetthalt. För ett mindre barn 

kan en beräknad portion tyckas stor, låt barnet äta så mycket det orkar 

och undvik tjat. 

 

Tips: Toppa gärna soppan med krispiga sockerärtor och stavar av röd 

paprika för mer C-vitamin och färg. 

Måltiden innehåller:  

Folsyra: 20% av dagsbehovet för kvinnor och 90% för småbarn 

Järn: 10% av dagsbehovet för kvinnor och 20% för småbarn 

Kalcium: 60% av dagsbehovet för kvinnor, något mer för småbarn 

Zink: 45% av dagsbehovet för kvinnor, något mer för småbarn 

A-vitamin: 100% av dagsbehovet för kvinnor och 200% för småbarn 

E-vitamin: 35% av dagsbehovet för kvinnor och 60% för småbarn 

C-vitamin: 10% av dagsbehovet för kvinnor och 25% för småbarn 

Fiber: 15% av dagsbehovet för kvinnor och 40% för småbarn 

 

 


