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1. Koka potatis
Koka upp lättsaltat vatten* i en 
medelstor kastrull. 

Skala och skär potatis i 2 cm stora bitar. 

Skär oskalade morötter i halvmånar. 

Grovhacka persilja. 

Koka potatisen i 10-15 min, eller tills bitarna 
är mjuka.

2. Ångkoka morötter
Lägg morötterna i en sil eller en ånginsats och 
sätt över kastrullen när det återstår ca 5 min av 
potatisens tillagningstid. Sätt på ett lock och 
fortsätt koka resterande tid. 

Lägg morötterna i en skål och täck över så de 
behåller värmen. 

Häll av potatisen och lägg sedan tillbaka den i 
kastrullen. Mosa med smör*, mjölk*, salt* och 
hälften av persiljan till ett slätt mos.

3. Stek korv
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme medan potatisen kokar. Stek 
korvarna i 10-12 min, vänd då och då tills de har 
fått jämn färg och är genomstekta.

4. Karamellisera lök
Skiva rödlök tunt. Finhacka timjanbladen 
(kasta stjälkarna). 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en mindre 
stekpanna. Fräs löken i 5-6 min under omrörning 
tills den är mjuk. 

Tillsätt balsamvinäger, timjan och en nypa 
socker* och blanda väl. Stek i ytterligare 2-3 min, 
eller tills löken karamelliserat och är mörk 
och klibbig.

5. Koka löksås
Tillsätt rödvinsås och vatten* [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 
4 pers] till pannan. Låt koka i 2-3 min, eller tills 
såsen tjocknat något. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

6. Servera
Fördela potatismos, ångkokta morötter 
och grillkorv mellan era tallrikar. Skeda 
över karamelliserad löksås och strö över 
resterande persilja.

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, sil, potatisskalare 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, mjölk, vatten, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Morot, lila 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Smör* 7) (steg 2) 20 g 40 g

Mjölk* 7) (steg 2) 2 msk 4 msk

Salt* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Korv, gris-/nötkött 2 st 4 st

Rödlök 1 st 2 st

Timjan 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* efter smak & behov

Rödvinssås 14) 60 g 120 g

Vatten* (steg 5) 1/2 dl 1 dl

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
590 G

Energi 500 kj/119 kcal 2950 kj/705 kcal
Fett 7 g 39 g
Varav mättat fett 3 g 17 g
Kolhydrat 12 g 71 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 3 g 18 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,9 g 5,4 g

Allergener
7) Mjölk 14) Sulfiter  

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.

 TIPS!  
Här finns gott om moment barnen kan hjälpa till med och att lära sig av - steka korv, göra mos, ånga 
morötter, göra löksås, och såklart duka bordet.


