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1. Mosa potatis
Sätt ugnen på 200°C varmluftsfunktion. Koka upp 
lättsaltat vatten* i en medelstor kastrull. 

Kvarta potatisen. Tillsätt bitarna till kastrullen 
och koka i 10-15 min, eller tills de är mjuka. Häll av 
vattnet och lägg tillbaka i kastrullen. 

Tillsätt mjölk*, smör* och salt* [1/4 tsk, 2 pers | 
1/2 tsk, 4 pers] och mosa till ett slätt mos.

2. Förbered grönsaker
Grovhacka persilja och blanda ner hälften 
i potatismoset. 

Skiva gemsallad [1/2 st, 2 pers] tunt. 

Skär tomat i 1 cm stora bitar.

3. Blanda apelsinmarinad
Dela apelsinen och pressa dess juice [2 msk, 2 pers 
| 4 msk, 4 pers] i en skål. 

Blanda apelsinjuicen med senap, vatten* (se 
ingredienslistan), grönsaksbuljong, en nypa salt* 
och peppar* till en apelsinmarinad.

4. Tillaga gråsej
Placera gråsejen i en ugnsform, häll över 
apelsinmarinaden och lägg en klick 
smör* ovanpå. 

Tillaga i ugnen i 10-12 min. 

VIKTIGT: Fisken är färdig när köttet är mjölkvit 
och helt ogenomskinligt.

5. Laga sallad
Blanda gemsallad, tomater och solrosfrön i en 
skål. Ringla över en skvätt olivolja* och krydda 
med en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Lägg upp potatismos, apelsinmarinerad gråsej 
och sallad på varsin tallrik. 

Ringla över den återstående marinaden 
från ugnsformen. 

Garnera med persilja, och middagen är serverad.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, durkslag, ugnsform, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, smör, mjölk, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Mjölk* 7) 2 msk 4 msk

Smör* 7) efter  behov

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Gemsallad 1/2 st 1 st

Tomat 1 st 2 st

Apelsin 1/2 st 1 st

Senap 9) 25 g 50 g

Vatten* 1/2 -1 dl 1 - 1 1/2dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Gråsej 4) 250 g 500 g

Solrosfrön 20 g 40 g

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
605 G

Energi 317 kj/76 kcal 1916 kj/458 kcal
Fett 1 g 9 g
Varav mättat fett 0,2 g 1 g
Kolhydrat 10 g 59 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 6 g 34 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,2 g 1,1 g

Allergier
4) FIsk 7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Ett tips för att lyckas väl i köket är att ta reda på vilka råvaror som är smakkompisar och som 
kompletterar varandra, likt fisk, apelsin och senap.


