
NUDLER PÅ TUR

Nudler er både billig og god mat. Dette er per-
fekt turmat. Ved hjelp av enkle hjelpemidler
kan du raskt lage deg et måltid. Du kan også lage 
deg en hel middagsrett ved hjelp av noen få ekstra 
ingredienser. Besøker du en asiatisk butikk så ta 
med deg hjem de typene som fi nnes der. Prøvesmak 
så hjemme og fi nn din favoritt. Det er stor forskjell 
på smak og kvalitet. 

Som med mye annen turmat så lønner det seg å 
eksprementere før du tar med deg nudler på tur. 
Ingenting er mere kjedelig enn å oppdage at man har 
tatt med seg mat man ikke liker. Prøv med forskjellige 
sauser som er å få kjøpt i asiabutikker, du fi nner sikkert 
en smak du liker. Ha sausen i en plastfl aske på tur.

Mye turmat, for å være helt ærlig smaker ikke godt. 
Mye ergrelse kunne vært unngått for mange hvis 
maten hadde vært prøvesmakt før turen. Når man er 
skrubbsulten etter en lang dag handler det ikke bare 
bare om å få i seg nødvendig næring. God mat smaker 
godt og gir et psykisk overskudd. Nudler gir mye smak 
hvis den lages på riktig måte.

Å glede seg til et måltid man liker gir ekstra krefter opp  til et måltid man liker gir ekstra krefter opp  til et måltid man liker gir ekstra kref
den siste kneika før leir etableres. Her er nudler perfekt 
fordi du har så mange valgmuligheter.

NUDLER PÅ VANLIG MÅTE
Oppskriften på pakken er grei hvis man skal ha et raskt 
måltid. Du kan redusere noe av veskemengden for å 
få en kraftigere smak. Tømmer du ut all vesken når 
nudlene er kokt, før du rører inn tilbehøret som følger 
med får du den kraftigeste smaken.

NUDLER MED EGG
Å tilsette et egg og krydre med pepper gir god smak.
Du kan tilsette egget rett i kokevannet sammen med 
nudlene. Tilsett da egget de siste minuttene nudlene 
koker. Du kan også steke eggerøre som så røres inn i 
nudlene. Nykvernet pepper hører med.

NUDLER MERE AVANSERT
Å tilsette grønnsaker, kjøtt, kylling osv. passer bra når 
du ønsker et mere fullverdig måltid. Det kan være lurt 
å hakke dette i små biter som stekes før de røres inn 
i de ferdige nudlene. Til slutt kan du tilsette soyasaus, 
sesamolje, østersaus for å sette en ekstra smak.
Som sagt prøv deg fram hjemme og fi nn din favoritt.

NUDLER CARBONARA
Kok nudlene, og ikke bruk krydderet som følger med.
Stek noen skiver bacon eller baconpølse. Rør ut en 
pose TORO Carbonara og ha nudlene oppi. Tilsett så 
baconet og krydre med pepper.

BIFF NUDLER MED KOTELETT
Rens en kotelett for kjøtt og kutt kjøttet i små biter.
Stek kjøttet sammen med en hakket tomat og litt løk.
Tilsett 2 ss med hosinsaus  (fi nnes på fl aske),  soyaolje 
og 1 ts sukker. Kok nudlene og sil vekk vannet.
Tilsett biffkrydderet. Rør til slutt alt sammen.

NUDLER I OKSEHALESUPPE
Kok nudlene uten å tilsette krydderet. Bland nudlene 
med en boks Cambell® oksehalesuppe og tilsett veske 
etter behov. Du kan også bruke kyllingsuppe. Bland da 
også inn kyllingkrydderet fra nudlene.

NUDLER I MELK
Kok nudlene uten å tilsette krydderet. Bland nudlene 
med tørrmelk og tilsett veske etter behov. Sukker og 
kanel røres inn. Drikkes fra stor kopp.
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