
Schalottenlök  
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40 minuter • Laga mig först    J   
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med sötpotatis
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1. Tärna sötpotatis
Sätt ugnen på 200°C. Dela och skala schalottenlök 
och skär i tunna skivor. Skala sötpotatis. Tärna 
både sötpotatis och courgette i 1x1 cm stora 
kuber. Grovhacka koriander, även stjälk. Dela 
gråsej i 2x2 cm stora bitar.  

2. Laga soppbas
Hetta upp en skvätt med olja* i en stor kastrull på 
medelvärme. Tillsätt schalottenlök, courgette 
och sötpotatis. Stek i 3 min, rör om regelbundet. 
Tillsätt 2/3 av currypastan, och stek i ytterligare 
2 min. Häll i vatten* (se mängd ingredienslista). 
Låt  det sjuda tills sötpotatisen har mjuknat, ca 
12-15 min. 

3. Förbered gråsej
Lägg gråsej i en bunke och krydda med salt, 
peppar* och resterande currypasta. Riktigt gnid in  
kryddorna i fisken.

4. Grädda brödet
Värm upp stenugnsbakad baguette i ugnen, ca 
7-8 min.

5. Tillaga fisk
När sötpotatisen är tillräckligt mjuk för att äta, 
kan du tillsätta kokosmjölk och gråsej. Sätt på ett 
lock och låt sjuda tills gråsejen är genomkokt, ca 
5-6 min. 

VIKTIGT! Fisken är färdig när den är vit 
och ogenomskinlig. 

6. Njut!
Lägg till koriander när fisken är färdig. Rör 
om försiktigt (försök att inte bryta upp fisken). 
Provsmaka och se om curryn behöver mer salt*. 
Servera i djupa skålar och använd det nybakade 
brödet för att torka rent tallriken så att du kan 
avnjuta varenda droppe.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att skölja dina grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, kastrull, durkslag, bakplåt, 
bakplåtspapper, skålar

Skafferivaror
Salt, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 1 st 2 st

Sötpotatis 300 g 450 g

Courgette 1 st 1 st

Koriander 10 g 20 g

Gråsej 4) 250 g 500 g

Currypasta 4) 5) 1/2 påse 1 påse
Stenugnsbakad baguette  
3) 13)

1 st 1 st

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER SERVING 
680 G

Energi 506 kj/121 kcal 3441 kj/823 kcal

Fett 4 g 29 g

Varav mättat fett 3 g 22 g

Kolhydrat 15 g 100 g

Varav sockerarter 2 g 13 g

Protein 6 g 40 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,5 g 4 g

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

Allergier
3) Sesam 4) Fisk 5) Skaldjur 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ GRÅSEJ!  
Förutom i grytan är gråsjen med sitt grova kött också en utmärkt fisk att tillaga på grillen. 


