
Potatis  

Fläskkotlett Hel  Senap  

Dill  

Honung  Äpple  

VitlöksklyftaGrönsaksbuljong  

Matlagningsgrädde  Strimlad Salladsmix  

25-35 minuter    H   

Fläskkött i krämig honung- och senapssås 
med potatis och äppelslaw
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Förbered frukt & grönt
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Kvarta potatis. 

Grovhacka dill. 

Finhacka (eller pressa) vitlök. 

Kärna ur och skiva äpple tunt.

Koka potatis
Tillsätt potatis och en generös nypa salt* till det 
kokande vattnet. Koka i 10-12 min, tills potatisen 
är mjuk. 

Blanda honung [1/2 paket, 2 pers], senap [1/2 paket, 
2 pers], vitlök och en skvätt vatten* i en skål.

Förbered sallad
Skär köttet till 2 kotletter per person. Hetta upp en 
skvätt olivolja* i en stor stekpanna på medelhög 
värme. Stek kotletter i 3-4 min på varje sida tills de 
är genomstekta. Lägg på en tallrik och låt vila. 

Medan du steker köttet, blanda äpple, salladsmix 
[1/2 påse, 2 pers] och en skvätt olivolja* i 
en salladsskål. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

VIKTIGT: Köttet är färdiglagad när det är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Smaksätt potatis
När potatisen är klar, häll av vattnet och lägg 
tillbaka i kastrullen. Tillsätt en klick smör*,  
dill (spara lite till garnering), en nypa salt* och 
peppar*. Blanda väl.

Koka sås
Ställ tillbaka pannan på plattan på medelhög 
värme. Tillsätt matlagningsgrädde, 
grönsaksbuljong samt senapsblandningen. Sjud 
under omrörning i 2-3 min. Tillsätt eventuella 
köttsafter och rör om.

Servera
Fördela dillpotatis, fläskkött och honungs- och 
senapsås mellan era tallrikar. 

Garnera med återstående dill och servera med 
äppelslaw 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, 
vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Dill 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Äpple 1 st 2 st

Honung 1/2 paket 1 paket

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

Fläskkotlett hel 300 g 600 g
Strimlad salladsmix 1/2 påse 1 påse
Smör* 7) 20 g 40 g

Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
619 g

Energi 466 kj/111 kcal 2883 kj/689 kcal

Fett 5 g 34 g

Varav mättat fett 3 g 19 g

Kolhydrat 10 g 60 g

Varav sockerarter 3 g 17 g

Protein 6 g 39 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,2 g 1,4 g

Allergener
7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri 

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 honung och senap!  
Att denna kombo smakar fantastiskt ihop är sen gammalt, men har du testat att smaksätta t.ex. fisk, 
kyckling, att göra sås eller salladsdressing med dem?


