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1. Baka rotfrukt
Sätt ugnen på 220°C.

Skala och skär morötter, rödbetor och 
palsternacka i 1 cm tjocka pommes.

Placera dessa på en plåt med bakplåtspapper. 
Ringla över en skvätt olja* och krydda med salt* 
och peppar*. Baka på mellersta hyllan i ugnen, 
25-30 min.

VIKTIGT: Se till att laxen är avfrostad 
innan tillagning. 

2. Laga örttopping
Finhacka persilje- och dillblad (kasta stjälkarna). 

Blanda persilja, dill, dukkah, panko [1/2 paket, 
2 pers] och olivolja* [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers] i 
en skål. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

3. Toppa lax
Dutta laxfiléer torra med hushållspapper. 
Placera filéer, med skin neråt, på en plåt 
med bakplåtspapper.

Skeda över örttoppingen ovanpå laxfiléerna och 
pressa lätt med en sked så att örterna fastnar.

TIPS: Lite av toppingen kommer att falla av 
på plåten - men oroa er inte, den kommer ni 
använda senare.

4. Baka lax
Sätt in laxfiléerna på översta hyllan i ugnen 
när pommesen har 6-10 minuter kvar av sin 
tillagningstiden. Stek tills laxen är genomstekt 
och gyllene.

VIKTIGT: Laxfiléen är färdiglagad när köttet är 
ogenomskinligt i mitten.

5. Laga sallad
Grovhacka tomat och finhacka vitlök [1/2 st, 2 pers]
medan laxen är i ugnen.

Blanda tomat, salladsmix, balsamvinäger i en 
skål. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Blanda majonnäs, gräddfil [1/2 burk, 2 pers] och 
vitlök till en dressing. Krydda den med 1 msk 
citronjuice, en nypa salt* och peppar* efter smak.

6. Servera
Servera den örttäckta laxen tillsammans 
med rotfruktspommes, grönsallad och 
citrondressing. Strö över resterande krispig 
örttopping från bakplåten.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, bakplåtar, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rotfruktsmix (morot/
rödbeta/palsternacka)

600 g 1200 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Dill 1 påse 1 påse

Dukkah 1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Panko ströbröd 13) 1/2 paket 1 paket

Olivolja* (steg 2) 1 tsk 2 tsk

Laxfilé 4) 2 st 4 st

Tomat 1 st 2 st

Vitlök 1/2 st 1 st

Salladsmix 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Citron 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 
100G

PER PORTION 
607 G

Energi 428 kj/102 kcal 2598 kj/621 kcal
Fett 6 g 35 g
Varav mättat fett 1 g 7 g

Kolhydrat 8 g 48 g

Varav sockerarter 4 g 26 g
Protein 5 g 30 g
Fiber 2 g 12 g
Salt 0,1 g 0,5 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 4) Fisk 7) Mjölk 8) Ägg 
9) Senap 10) Selleri 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, valnötter, 
hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), koriander, timjan, 
kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, selleri, havsalt


