
Aubergine 

Krossade Tomater Harissa Kryddmix

Paprika 

Dukkah Schalottenlök 

Balsamvinäger

KetchupRucola

Tortillas Parmesan 

35-40 minuter    F   

Gratinerad aubergine 
med dukkah och parmesan
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1. Gröp ur aubergine
Sätt ugnen på 200°C. 

Halvera aubergine på längden, gröp ur och spara 
köttet (lämna 1/2 -1 cm kant). Lägg halvorna med 
snittytan upp i en ugnsform. Ringla över lite olja* 
och krydda med salt* och peppar*. 

Sätt formen i ugnen och baka i 10 min.

2. Tärna grönsaker
Halvera paprika, ta bort kärnhus och skär i 2 cm 
stora bitar. Halvera och skala schalottenlök. Skär 
både schalottenlök och aubergineköttet i 1 cm 
stora bitar.

3. Fräs grönsaker
Fräs paprika, schalottenlök, dukkah, harissa 
kryddmix och aubergineköttet med en skvätt 
olja*  i en stor stekpanna i 5 min.

4. Låt sås sjuda
Tillsätt krossade tomater och ketchup i 
stekpannan. Låt sjuda tills såsen har tjocknat, 
5-10 min. Krydda med socker*, salt* och peppar*.

5. Gratinera aubergine
Finriv parmesan. 

Ta ut auberginehalvorna ur ugnen och fyll dem 
med de stekta grönsakerna. Toppa grönsakerna 
med parmesan och gratinera i ugnen tills osten har 
blivit gyllenbrun, ca 10 min. 

Värm tortillabröd i ugnen, 3-4 min. 

6. Servera
Blanda rucolasalladen tillsammans med en skvätt 
olivolja*, balsamvinäger, salt* och peppar* i 
en salladsskål. 

Servera auberginehalvorna med tortillabröd och 
frisk rucolasallad.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Aubergine 300 g 600 g

Paprika 1 st 2 st

Schalottenlök 2 st 4 st

Dukkah 1) 2) 3) 10) 8 g 12 g

Harissa kryddmix 1 g 2 g
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Ketchup 9) 25 g 50 g

Parmesan 7) 1 st 2 st

Tortillas 3) 13) 1 paket 2 paket

Rucola 50 g 100 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 24 ml

Olja*, Olivolja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
625 G

Energi 368 kj/88 kcal 2299 kj/550 kcal

Fett 2 g 12 g

Varav mättat fett 0 g 3 g

Kolhydrat 14 g 85 g

Varav sockerarter 4 g 23 g

Protein 3 g 21 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,6 g 3,7 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 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

Harissa kryddmix ingredienser: Torrostad chili, 
korianderfrön, spiskumminfrön, kumminfrön, havssalt, 
mintblad

 TIPS!  
Grönsakerna som blivit över kan också värmas 
upp i ugnsformen.


