
 

 

 

Gazpacho 
4 portioner 

 

800 gram tomater 

2 klyftor vitlök 

1 gurka 

1 deciliter färsk basilika 

3 matskedar olivolja 

2 matskedar vitvinsvinäger 

6 deciliter grönsaksbuljong 

0.5 tesked socker 

1 tesked salt 

1.5 kryddmått peppar 

1 burk lätt crème fraiche 

 

Skålla, skala och kärna ur tomaten 

Skala vitlöken 

Skala och dela gurkan på längden och kärna ur den 

Lägg tomaterna i en matberedare eller mixer tillsammans med vitlök, 

gurka, basilika, olivolja, vinäger, grönsaksbuljong och socker och mixa 

tills blandningen är jämn 

Krydda med salt och peppar 

Låt soppan stå kall i minst en timma innan serveringen 

 

Servera med en klick lätt crème fraiche samt en skiva fullkornsbröd 

med magert pålägg 
 

Visste du att:  

Eftersom gazpacho är en kall soppa (som aldrig har upphettats) är den 

rik på värmekänsliga antioxidanter och vitaminer som tex många        

B-vitaminer och C-vitamin. Soppan bidrar med mer än halva 

dagsbehovet av C-vitamin för vuxna och hela behovet för små barn. 

Den innehåller även lite kalcium, järn, fosfat och jod, som alla är 

viktiga mineraler för kroppen. 

Gazpacho är en naturligt mager soppa. En portion ger knappt 10 % av 

dagsbehovet av energi för en vuxen kvinna. Lägg gärna till några 

brödkrutonger och en klick lätt creme fraiche i soppan eller servera 

enbart soppan och erbjud en liten bit äppelpaj till efterrätt.  

 

Tips: För en mer matig soppa kan den serveras med ett kokt ägg eller 

tonfisk, det ger dessutom extra D-vitamin.  

Måltiden innehåller:  

Folsyra: 15% av dagsbehovet för kvinnor och 70% för småbarn 

Järn: 15% av dagsbehovet för kvinnor och 30% för småbarn 

Kalcium: 10% av dagsbehovet för kvinnor, något mer för småbarn  

Zink: 15% av dagsbehovet för kvinnor, något mer för småbarn 

A-vitamin: 15% av dagsbehovet för kvinnor och 30% för småbarn 

E-vitamin: 45% av dagsbehovet för kvinnor och 70% för småbarn 

C-vitamin: 55% av dagsbehovet för kvinnor och 150% för småbarn 

Fiber: 20% av dagsbehovet för kvinnor och 50% för småbarn 

 

 


