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Smält smör
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Smält smöret* [20 g, 2 pers | 40 g, 4 pers] till 
spetskålen i en kastrull och ställ åt sidan. 

Sätt fram smöret* [30 g, 2 pers | 60 g, 4 pers] till 
vitlöksbrödet framme så det får rumstemperatur.

Gratinera spetskål
Grovhacka hasselnötter. 

Dela spetskål på längden i fyra bitar och lägg i en 
ugnsform. Ringla över det smälta smöret, strö över 
riven hårdost och hasselnötter. 

Rosta i ugnen i 15-20 min.

Förbered grönsaker
Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers]. 

Grovhacka tomat. 

Kärna ur och finhacka chili [1/2 st, 2 pers]. 

Finhacka gräslök. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Häll av och skölj linserna under kallt vatten.

Rosta vitlöksbröd
Blanda hälften av gräslöken, det 
rumstempererade smöret* och vitlök med en 
gaffel i en bunke. 

Dela baguette [1/2 st, 2 pers] på längden och bre 
halvorna med vitlökssmör. Lägg på en plåt med 
bakplåtspapper och rosta i ugnen i 7-8 min.

Koka linsröra
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Fräs linser och rödlök i 3-4 min. 

Tillsätt Vitlöksflörter, tomat, spenat, chili, 
tomatpuré [1/2 burk, 2 pers] och  
vatten* (se ingredienslistan). 

Koka i 5 min. Smaksätt med en nypa salt* 
och peppar*.

Servera
Fördela kryddig linsröra i djupa tallrikar med 
spetskål, hasselnötter och kvarvarande smör från 
ugnsformen ovanpå. 

Strö över resterande gräslök och servera med 
vitlöksbröd 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.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, sil, ugnsform, 
vitlökspress, bakplåt 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Smör* 7)  (till spetskål) 20 g 40 g
Smör* 7) (till vitlöksbröd) 30 g 60 g
Hasselnötter 2) 20 g 40 g
Spetskål 1 st 1 st
Riven hårdost 7) 20 g 40 g
Rödlök 1/2 st 1 st
Tomat 1 st 2 st

Chili s 1/2 st 1 st
Gräslök 1 påse 1 påse
Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Linser 1 paket 2 paket
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1/2 st 1 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g
Spenat 1 påse 1 påse
Tomatpuré 1/2 burk 1 burk
Vatten* (steg 5) 1 1/2 dl 3 dl

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
457 g

Energi 551 kj/132 kcal 2517 kj/602 kcal
Fett 7 g 32 g
Varav mättat fett 4 g 16 g
Kolhydrat 12 g 54 g
Varav sockerarter 2 g 11 g
Protein 4 g 19 g
Fiber 3 g 13 g
Salt 0,4 g 2,0 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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 tomatpuré!  
Genom att steka tomatpuré minskar du dess syra och beska och låter sötman och smakintensiteten av 
tomat träda fram. Det får maten att smaka både mer och bättre.


