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1. Förbered sötpotatis
Sätt ugnen på 200°C. Koka upp vatten* i 
en vattenkokare. 

Skala och tärna sötpotatis i 2 cm stora bitar. Skala 
och grovhacka lök. 

Placera sötpotatis, lök och vitlök (med skal) på 
en plåt med bakplåtspapper. Ringla över en skvätt 
olja* och krydda med salt* och peppar*. Baka i 
ugnen, ca 20 min.

2. Kvarta svamp
Kvarta champinjoner. 

Hetta upp en torr stor stekpanna på hög värme 
och stek svampen tills den blivit gyllene, 3-5 min. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Lös upp grönsaksbuljongen i vattnet* (se mängd 
i ingredienslistan) som du kokat upp i en djup skål.

3. Tillaga risottoris
Tillsätt risottoriset i stekpannan och rör om i 
1 min. 

Häll i vitvinsvinäger [1/2 paket, 2 pers] och låt riset 
absorbera vätskan. 

Börja med att hälla i 1 dl buljong och rör om. Låt 
riset sjuda och absorbera buljongen innan du 
häller i ytterligare 1 dl. Repetera tills riset är 'al 
dente' och krämigt, 30-35 min.

4. Finhacka gräslök
Under tiden, finriv parmesan. Finhacka gräslök. 
Grovhacka hasselnötter. Blanda dessa i en skål.

5. Laga sötpotatispuré
Ta av skalet från vitlöken när sötpotatisen 
är färdig. 

Lägg potatisen och vitlöken i en mixer och tillsätt 
kokande vatten [2 dl, 2 pers | 4 dl, 4 pers] från 
vattenkokaren. Blanda tills du har en slät puré. 

Rör i purén i stekpannan tillsammans med 
risottoris. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela risotton mellan era tallrikar och toppa 
med hasselnötsblandningen. Krydda med en 
nypa salt* och peppar* efter smak.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, ugnsform, stavmixer 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Lök 1 st 1 st

Vitlök 2 klyftor 4 klyftor

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Vatten* (steg 2) 700-800 ml 1400-1600 ml

Risottoris 150 g 300 g

Vitvinsvinäger 1/2 paket 1 paket

Parmesan 7) 1 st 2 st

Gräslök 1 påse 1 påse

Hasselnötter 2) 20 g 40 g

Vatten* (steg 5) 2 dl 4 dl

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
503 G

Energi 495 kj/118 kcal 2489 kj/595 kcal
Fett 2 g 9 g
Varav mättat fett 0,4 g 2 g
Kolhydrat 21 g 105 g
Varav sockerarter 1 g 5 g
Protein 4 g 20 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,2 g 0,9 g

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

Allergier
2) Nötter 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


