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1. Tärna pumpa
Sätt ugnen på 200°C. Skala, kärna ur och tärna 
butternutpumpa [1/2 st, 2 pers] i 1 cm stora bitar. 

Placera dem på en plåt med bakplåtspapper, ringla 
över olivolja* och krydda med salt* och peppar*. 

Baka pumpan överst i ugnen i 30-35 min, eller tills 
bitarna är mjuka och gyllenbruna.

TIPS: Är bitarna större än rekommenderat kan det 
ta längre tid att tillaga dem.

2. Förbered grönsaker
Finhacka lök och vitlök. Skiva svamp. 

Finhacka salviablad [1/2 påse, 2 pers], 
kasta stjälkarna. 

Skölj bönorna i en sil under kallt vatten. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs svampen i 5-7 min. Tillsätt lök 
och fräs i 3-5 min.

3. Låt såsen sjuda
Lägg i vitlök och hälften av salvian i stekpannan 
och fräs i 1 min. 

Lös upp grönsaksbuljong i vatten* (se 
ingredienslistan) i en bunke. Häll i buljongen 
i stekpannan. 

Tillsätt crème fraiche [1/2 paket, 2 pers] och 
bönorna. Rör om och låt såsen sjuda i 4-5 min.

TIPS: Tillsätt mer vatten om såsen blir för torr. 

4. Blanda pankomix
Blanda resterande salvia med panko, riven 
ost och en skvätt olivolja* i en skål. Smaksätt 
med peppar*.

5. Gratinera grönsaker
Ändra ugnen till grillfunktion (200°C) när 
pumpabitarna är klara. 

Blanda ner pumpabitarna i stekpannan med de 
övriga grönsakerna. Smaka av och krydda med mer 
salt* och peppar* om det behövs. 

För över grönsakerna i en ugnsform och strö över 
pankomixen. Gratinera i ugnen tills gratängen har 
fått en gyllenbrun krispig yta, 3-5 min.

6. Servera
Lägg under tiden upp salladsmixen [1/2 påse, 
2 pers] i en stor skål, ringla över olivolja* och 
krydda med salt* och peppar*. 

Servera butternutgratängen med grönsallad 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.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, sil, bakplåt, ugnsform, 
rivjärn, skål

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Butternutpumpa 1/2 st 1 st

Lök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Skogschampinjoner 100 g 200 g

Salvia 1/2 påse 1 påse

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Vatten* (steg 3) 75 ml 115 ml

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Riven hårdost 7) 20 g 40 g

Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
592 G

Energi 334 kj/80 kcal 1977 kj/473 kcal
Fett 3 g 16 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 10 g 57 g
Varav sockerarter 2 g 9 g
Protein 3 g 21 g
Fiber 3 g 16 g
Salt 0,3 g 1,6 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten  

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.

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

 HELLO SALVIA!  
På medeltiden trodde man att ha salvia växande i trädgården skulle bringa välstånd för hushållet.


