
Aubergine  

Spenat  Paprika    

Vitlök  

Parmesan  Hello Mexico  

SötpotatisRosmarin  

Matlagningsgrädde  Citron  

35-40 minuter    F   

Aubergine au gratin 
med sötpotatismos och krämig spenatröra
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1. Gratinera aubergine
Sätt ugnen på 200ᵒC. Riv parmesan. Pressa vitlök. 
Skär aubergine i 1 cm tjocka halvmånar. 

Placera aubergine på en bakplåt täckt med 
bakplåtspapper. Häll över en skvätt olja* och 
krydda med salt* och peppar*. 

Blanda 2 msk olivolja* per person, Hello Mexico 
kryddmix, vitlök, salt* och peppar* till en 
marinad. Häll marinaden över aubergineskivorna. 
Toppa med parmesan. Gratinera i ugnen tills möra, 
15-20 min.

2. Koka sötpotatis
Skala sötpotatis och skär i 2 cm stora bitar. 

Placera sötpotatisen i en kastrull, täck dem med 
vatten och koka upp. Låt koka i ca 10 min.

3. Förbered grönsaker
Finhacka rosmarinblad. Skär paprikan i 1 cm stora 
bitar och skär den andra halvan i tunna skivor.

4. Laga sötpotatismos
Häll av vattnet från sötpotatisen. Mosa grovt 
med hjälp av en potatismosare. Blanda i 
paprikabitarna, smör* och halva rosmarinen. 
Krydda med salt* och peppar*. 

TIPS: Häll i en skvätt mjölk eller 
matlagningsgrädde om du tycker om extra 
krämigt mos.

5. Laga spenatröra
Finriv citronens yttre skal. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna. Lägg i 
spenaten och låt den slokna under omrörning. 

Tillsätt sedan matlagningsgrädde och citronzest. 
Värm upp såsen i 3-4 min.

TIPS: Häll i en extra skvätt matlagningsgrädde om 
du vill ha mer sås.

6. Servera
Lägg upp sötpotatismoset på era tallrikar. Servera 
spenatröra och paprikaskivorna vid sidan av. 
Toppa med den gratinerade auberginen, strö över 
rosmarin och häll över en lite skvätt olivolja*.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, bakplåt, bakplåtspapper, 
vitlökspress, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olivolja, Smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Parmesan 7) 2 st 3 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Aubergine 450 g 900 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Sötpotatis 450 g 900 g

Rosmarin 2 stjälkar 4 stjälkar

Paprika, röd 1 st 2 st

Smör* 7) 20 g 40 g

Citron 1/2 st 1 st

Spenat 100 g 200 g

Matlagningsgrädde 7) 1/2 dl 1 dl

Olivolja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
744 G

Energi 296 kj/71 kcal 2205 kj/527 kcal

Fett 3 g 23 g

Varav mättat fett 2 g 14 g

Kolhydrat 7 g 54 g

Varav sockerarter 2 g 16 g

Protein 3 g 19 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,1 g 0,6 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 HELLO AUBERGINE!  
Visste du att 50% av en aubergine är luft?


