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1. Rosta sötpotatis
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och skär sötpotatis i 1 cm tjocka klyftor. Lägg 
bitarna på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olja* och krydda med salt* och peppar*.  

Rosta i ugnen, 20-25 min. 

TIPS: Se till att skära sötpotatisbitarna i samma 
storlek så de har samma tillagningstid.

2. Blanda dressing
Blanda crème fraiche [1/2 burk, 2 pers], senap 
[1/2 paket, 2 pers], socker* [1 msk | 2 msk] och 
vitvinsvinäger i en skål.

3. Förbered coleslaw
Skiva spetskålen [1/2 st, 2 pers] väldigt tunt. Skala 
och riv rödbeta. Grovhacka persilja, spara lite 
till garnering.

Blanda ner persiljan, kål- och rödbetsstrimlorna  
i skålen med crème fraiche. Krydda med en nypa 
salt* och peppar*. Rör om väl.

4. Panera schnitzel
Vispa ägg* [1 st | 2 st] med en gaffel i en skål. 
Blanda panko och en generös nypa salt* i 
ytterligare en skål. 

Vänd fläskschnitzlar först i ägg* och sedan i 
panko. Se till att de är helt täckta.

5. Stek schnitzel
Hetta upp en rejäl skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. När pannan och oljan blivit varma, 
stek schnitzlarna 2-3 min på varje sida tills de är 
krispigt gyllene och helt genomstekta. 

VIKTIGT: Schnitzlarna är färdiga när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

6. Servera
Lägg upp schnitzlarna på era tallrikar 
tillsammans med sötpotatisklyftorna. Servera 
med krämig rödbetscoleslaw och garnera med 
resterande persilja.

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, stekpanna, kastrull, bakplåt, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

Socker* 1 msk 2 msk

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Spetskål 200 g 400 g

Rödbeta 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Fläskschnitzel 2 st 4 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
631 G

Energi 411 kj/98 kcal 2592 kj/620 kcal
Fett 3 g 21 g
Varav mättat fett 2 g 11 g
Kolhydrat 11 g 67 g
Varav sockerarter 2 g 14 g
Protein 6 g 39 g
Fiber 1 g 7 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 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Föredrar du mjukare kål i din coleslaw kan du salta kålstrimlorna och låta dem stå ett litet tag. Detta gör 
så att vätskan dras ur och kålen får en mjukare konsistens. Skölj sedan bort saltet under rinnande vatten.


