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Rask nuddelsuppe med egg

Oppskrift

Vanskelighetsgrad Enkel
Tidsbruk Halvtimes tid
Porsjoner 1 porsjon (men kan enkelt dobles)

Anbefalt utstyr 1 kasserolle med lokk, måleskjeer, målebeger, kniv, skjærebrett. Gjerne rasp til hvitløken. 

Ingredienser

• En skvett olje
• Ca ¼ løk, kuttet grovt 
• Ca ½ gulrot, kuttet i halvmåner ( jo tynnere jo 

mykere)
• Ca ¼ paprika (valgfri farge(r)), kuttet i strimler
• Ca ¼ squash, kuttet i små terninger 

• Ca ½ fedd hvitløk, raspet eller most
• ½ ts røkt paprikapulver
• ¼ ts spisskummen 

 

 

• 1 ts soyasaus ”med mindre salt
• 3 dl vann
• ½ grønnsaksbuljongterning 

• 1 økologisk egg 

• 1 porsjon nudler 

• Salt og pepper etter smak 
Urter/chili/vårløk e.l. til pynt/topping

Fremgangsmåte

1. Stek grønnsakene på medium-høy (6/9) varme i litt olje ca 5 min. Følg med og rør ofte så ikke noe blir svidd.

2. Skru ned varmen et par hakk og ha i hvitløk, paprikapulver og spisskummen. Stek 1-2 min til under stadig 
omrøring.

3. Ha i vann, soyasaus og buljongterning. Legg på lokk, skru opp varmen og la det koke opp.

4. Skyll egget og legg det i den kokende suppen i minst 6 minutter (bløtkokt) eller opp til 14 minutter (hardkokt). 
Bruk lokk og rør om av og til. Ta så ut egget og legg det til avkjøling i kaldt vann.

5. Ha nudlene i suppen og kok etter anvisning på pakken, vanligvis 4-5 minutt. Rør om etter ca 2-3 min, så 
nuddelfirkanten deler seg.

6. Smak på suppen om du vil ha i mer salt, evnt andre krydder.

7. Skrell egget og del det i 2 (vær veldig forsiktig hvis bløtkokt, så det ikke går i stykker og plommen forsvinner).

8. Server suppen i en passende bolle, og legg egghalvdelene over. Pynt med f.eks. persille, vårløk, chili, og/eller 
tørkede urter. Strø gjerne over litt salt og pepper.
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