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Koka potatis
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Koka upp 
vatten* i en medelstor kastrull. 

Skär oskalad potatis i 2 cm stora bitar. Koka 
potatisbitarna i 15 min tills de är mjuka. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka potatisen i 
kastrullen. Tillsätt smör* [20 g, 2 pers | 40 g, 
4 pers], mjölk* och salt* och mosa till ett lent mos. 
Tillsätt hälften av persiljan och rör om. Sätt på ett 
lock för att hålla värmen.

Rosta purjolök
Dela purjolök på längden, sedan i 5 cm långa bitar. 
Lägg i en ugnsform, ringla över olivolja*, krydda 
med en nypa salt* och peppar*. 

Rosta i ugnen i 20-25 min tills purjolöken är 
gyllene och mjuk.

Laga rödbetsrelish
Riv oskalad rödbeta. 

Hetta upp en generös skvätt olivolja* i en 
stekpanna på medelhög värme. Fräs rödbeta 
tillsammans med vitvinsvinäger och socker* tills 
mjukt, 2-3 min. 

Tillsätt vatten* (se ingredienslistan) och låt 
reducera i 4-5 min. Rör om då och då. Krydda med 
en nypa salt* och peppar* och för över till en skål. 

Förbered råvaror
Skiva lök tunt medan rödbetan tillagas. 

Finhacka persilja. 

Skär bacon i 2 cm breda bitar.

Stek bacon & lök
Diska ur stekpannan och ställ tillbaka på plattan. 
Stek bacon i 3-4 min, eller tills gyllene. 

Tillsätt smör* [30 g, 2 pers | 60 g, 4 pers] och lök 
och stek i 8 min tills löken är gyllene och mjuk.

Servera
Fördela potatismos och rödbetsrelish mellan era 
tallrikar och toppa med bacon, lök och eventuella 
juicer från stekpannan. 

Garnera med persilja och servera med ugnsbakad 
purjolök vid sidan av.

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, stekpanna, kastrull, durkslag, ugnsform, 
rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, smör, mjölk, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g
Smör* 7) (steg 1) 20 g 40 g
Mjölk*  7) (steg 1) 2 msk 4 msk
Salt*  (steg 1) 1/2 tsk 1 tsk
Kruspersilja 1 påse 1 påse
Purjolök 1 st 2 st
Rödbeta 1 st 2 st
Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml
Socker* (steg 3) 2 tsk 4 tsk
Vatten* (steg 3) 2 msk 4 msk
Lök 2 st 3 st
Bacon 140 g 280 g
Smör* 7) (steg 5) 30 g 60 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
589 g

Energi 495 kj/118 kcal 2912 kj/696 kcal
Fett 7 g 42 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 11 g 62 g
Varav sockerarter 3 g 19 g
Protein 3 g 18 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,5 g 2,7 g

Allergener
 7) Mjölk

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello rödbetsrelish!  
Fastnade ni för rödbetsrelishen? Den smakar lika fantastiskt i hamburgare, i tacos, till varmkorv, 
isterband, skinkfärsbiffar, till pizza och halloumi.


