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35-40 minuter • Laga mig först    J   

Gråsej i krämig tomatsås 
med rostad potatis och courgette
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1. Rosta potatis
Sätt ugnen på 220°C. 

Tärna potatisen i 1 cm stora bitar. Tärna zucchini i 
2 cm stora bitar. 

Placera potatis och zucchini på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olja* och krydda med 
salt* och peppar*. Blanda och rosta tills möra, 
20-25 min. 

TIPS: Skalning av potatisen är valfritt, men ta och 
ge dem en ordentlig skrubb om du behåller det på!

2. Hacka grönsaker
Finhacka vitlök, schalottenlök och persilja. 
Hacka tomat.

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs vitlök, schalottenlök och 
tomat tills löken mjuknat, 2-3 min.

4. Laga sås
Tillsätt matlagningsgrädde och persilja i 
stekpannan. Låt sjuda i 2-3 min. Krydda med salt* 
och peppar*.

5. Tillaga fisk
Lägg gråsej i pannan. Låt sjuda på medel- till låg 
värme i 4 min. 

Vänd sedan fisken och låt sjuda i ytterligare 4 min. 

VIKTIGT: Fisken är färdig när köttet är mjölkvit 
och helt ogenomskinligt.

6. Servera
Servera gråsej med rostade grönsaker i 
djupa tallrikar, så att du enkelt kommer åt all 
gräddig tomatsås!

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, bakplåt, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Zucchini 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Schalottenlök 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Tomat 1 st 2 st

Matlagningsgrädde 7) 250 ml 500 ml

Gråsej 4) 250 g 500 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
687 G

Energi 379 kj/91 kcal 2605 kj/623 kcal
Fett 3 g 22 g
Varav mättat fett 2 g 13 g
Kolhydrat 10 g 70 g
Varav sockerarter 3 g 22 g
Protein 5 g 33 g
Fiber 1 g 10 g
Salt 0,03 g 0,2 g

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

Allergier
4) Fisk 7) Mjölk
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)


