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1. Koka potatis
Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

Häll vattnet i en medelstor kastrull och tillsätt en 
generös nypa salt*. 

Skala och skär potatis i 2 cm stora bitar. 

Tillsätt potatisen i kastrullen med kokande vatten. 
Koka i 10-15 min tills bitarna är mjuka.

2. Stek korv
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelvärme. Stek korven 10-12 min. Vänd på dem 
då och då så att de får en jämn stekyta.

3. Mosa potatis
Häll av vattnet från potatisen och lägg tillbaka 
bitarna i kastrullen. 

Tillsätt smör*, mjölk* och salt* [1/4 tsk, 2 pers 
| 1/2 tsk, 4 pers] och mosa med antingen en 
potatisstöt, potatispress eller gaffel tills du har ett 
slätt potatismos.

4. Förbered grönsaker
Finstrimla spetskål [1/2 st, 2 pers]. Finstrimla äpple 
till tändsticksstorlek, alternativt riv det.

Skala och riv rödbeta.  

Finhacka persiljeblad (kasta stjälkar), lägg lite åt 
sidan till garnering. 

Dela citron i klyftor.

5. Laga coleslaw
Blanda kål, äpple, rödbeta, persilja, en skvätt 
citronjuice, crème fraiche [1/2 burk, 2 pers], senap 
[1/2 paket, 2 pers] i en bunke. Smaksätt med en 
nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela potatismos, korv och rödbets- och 
äppelcoleslaw mellan era tallrikar. Garnera med 
resterande persilja, och ropa att maten är klar.

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, durkslag, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, mjölk

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Korv, gris/nötkött 1/2 paket 1 paket

Smör* 7) 20 g 40 g

Mjölk* 7) 1 msk 2 msk

Salt* (steg 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Spetskål 1/2 st 1 st

Äpple 1 st 2 st

Rödbeta 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Citron 1/2 st 1 st

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
649 G

Energi 537 kj/128 kcal 3483 kj/833 kcal
Fett 6 g 42 g
Varav mättat fett 3 g 20 g
Kolhydrat 14 g 92 g
Varav sockerarter 4 g 27 g
Protein 3 g 19 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,5 g 3,2 g

Allergier
7) Mjölk 9) Senap  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

 TIPS!  
Här har du guldläge att lära barnen om konsistenser inom matlagning. Potatis som blir mjuk när den 
kokas och korv som får krispig yta när den steks. Rödbetor och äpple kombinerat med spetskål till en 
smaskig coleslaw som bryter av med sin krispighet mot potatismosets lenhet och korvens fyllighet.


