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Halloumi- och linsgryta 
med rotfruktsmos och rosmarin
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1. Koka sötpotatis
Koka upp lättsaltat vatten i en stor kastrull. 

Skala vitlök. 

Skala och skär potatis och sötpotatis i 2 cm 
stora bitar. 

Lägg vitlök och all potatis i kastrullen och låt koka 
i 15-20 min, tills de är mjuka.

2. Förbered grönsaker
Finhacka lök. Kvarta champinjoner. Skala och skär 
morot i 1 cm breda halvmånar. 

Tärna halloumi i 2 cm stora bitar. 

Finhacka rosmarinsblad [1-2 stjälkar, 2 pers | 
3-4 stjälkar, 4 pers]. 

Skölj linserna i en sil under kallt vatten.

3. Låt grytan sjuda
Smält en klick smör* i en stor kastrull på 
medelvärme. Fräs lök och svamp i 5 min. 

Tillsätt morötter och halloumi och stek i 
ytterligare 3-4 min. 

Tillsätt vatten* [2 dl, 2 pers | 4 dl, 4 pers], 
grönsaksbuljong och linserna. Låt sjuda i 10 min. 

TIPS: Tillsätt mer vatten om du upplever att 
det behövs.

4. Mosa sötpotatis
Häll av vitlök, potatis- och sötpotatisbitarna och 
lägg tillbaka dem i kastrullen. 

Tillsätt en klick smör* och mosa med en gaffel eller 
potatispress tills du har ett slätt mos. 

Sätt på ett lock så att värmen behålls och ställ 
åt sidan.

5. Hacka persilja
Grovhacka persilja.

6. Servera
Servera moset i djupa tallrikar och toppa med 
grytan. Garnera med persilja.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kastruller, durkslag  

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Potatis 500 g 1000 g

Sötpotatis 450 g 900 g

Lök 1 st 1 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Morot 1 st 2 st

Halloumi 7) 200 g 400 g

Rosmarinsstjälk 1-2 st 3-4 st

Linser 1 paket 2 paket

Vatten* 2 dl 4 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Smör* 7) efter behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
919 G

Energi 420 kj/101 kcal 3864 kj/924 kcal
Fett 3 g 27 g
Varav mättat fett 2 g 15 g
Kolhydrat 13 g 121 g
Varav sockerarter 2 g 22 g
Protein 5 g 41 g
Fiber 2 g 21 g
Salt 0,4 g 3,5 g

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

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Om du sparar skalen från rotfrukter och lök samt stjälkar från örter kan du frysa in dem, och när du har 
tillräckligt mycket kan du koka egen buljong. Ett enkelt och billigt sätt att undvika matsvinn, slippa 
tillsatser och samtidigt få smakrik mat.


