
25-35 minutter

Grønne Linser  

Spinat  Skalotteløg  

Gulerod  

Tomatpuré  Grøntsagsbouillon  

Basilikum  Revet Mozzarella  

Champignon  Timian  

Kartofler      

Worcestershire Sauce  Hvidløgsfed  

   E   

Linsegratin 
med champignon, kartofler & basilikum



Lav sauce
Tilsæt timian, hvidløg, worcestershire sauce, 
tomatpuré og hvedemel* [1/2 tsk, 2 pers. | 1 tsk, 
4 pers.], og steg i 1 min under omrøring. 

Tilsæt vand* (se ingrediensliste), linser, spinat [½ 
pose, 2 pers.] og grøntsagsbouillon. Bring i kog, 
og lad simre i 2 min. 

Krydr med salt* og peber*, og overfør til et 
ildfast fad.

Bag linsgratin
Top linsegratin med kartoffelmos, og drys med 
revet mozzarella. 

Grill i ovnen i 4-6 min, eller indtil osten er smeltet. 

Hak basilikum fint.

TIP: Hold øje med gratinen, så den ikke 
bliver brændt! 

Server
Anret linsegratin i dybe tallerkener. 

Top med basilikum.

Velbekomme!

Lav kartoffelmos
Skræl kartofler, og skær i 2 cm tern. 

Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Kog kartofler i 15 min. 

Hæld vand fra kartofler. Tilsæt en stor klat smør* 
og salt* [1/4 tsk, 2 pers. | 1/2 tsk, 4 pers.]. Mos groft 
med en kartoffelmoser eller gaffel.

Forbered grøntsager
Skær svampe i kvarte.  

Skær gulerod i tynde, halve skiver. 

Hak skalotteløg fint. 

Pres eller hak hvidløg. 

Hak timian [2 stilke, 2 pers. | 4 stilke, 4 pers.] fint. 

Skyl linser under koldt vand* i en si.

Tænd ovnen på 240°C/220°C grillfunktion.

Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg svampe, gulerod, skalotteløg og et nip salt* 
i 3-4 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, dørslag, ildfast fad, 
kartoffelskræller, hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, hvedemel, smør

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

 Kartofler 500 g 1000 g

 Smør* 7) (trin 1) efter behov efter behov

 Champignon 200 g 400 g

 Gulerod 1 stk 2 stk

 Skalotteløg 1 stk 2 stk

 Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

 Grønne linser 1 pakke 2 pakker

 Timian 2 stilke 4 stilke
Worcestershire sauce 9) 
11) 13) 15 g 30 g

 Tomatpuré 1 dåse 2 dåser

 Vand* (trin 4) 100 ml 200 ml

 Spinat 1/2 pose 1 pose

 Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

 Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

 Basilikum 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
712 g

Energi 318 kj/76 kcal 2265 kj/541 kcal

Fedt 1 g 8 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 11 g 79 g

Heraf sukkerarter 2 g 15 g

Protein 5 g 33 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,7 g 4,7 g

Allergener
7) mælk 9) sennep 10) selleri 11) soja 13) gluten

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2021-U06

N
O

R
DIC

 S WAN E C OLAB
E

L

5041 0826 100% genbrugspapir

 HELLO WORCESTERSHIRE SAUCE!  
Worcestershire sauce stammer oprindeligt fra den Indiske koloni, men har fået sit navn efter byen 
Worcester i England, hvor to kemikere i midten af 1800-tallet blev hyret til at efterligne opskriften.


