
Gröna Linser  

Spenat  Schalottenlök  

Morot  

Tomatpuré  Grönsaksbuljong  

Basilika  Riven Mozzarella  

Champinjoner  Timjan  

Potatis  

Worcestershiresås  Vitlöksklyfta  

25-35 minuter    E   

Linsgratäng 
med champinjoner, potatis och basilika



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2021-V06

Gör potatismos
Skala och tärna potatis i 2 cm stora bitar. Lägg ner 
potatis i en kastrull med saltat vatten* och koka 
upp. Koka i 15 min, eller tills de enkelt kan delas 
med en kniv. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka i kastrullen. Mosa 
tillsammans med en en generös klick smör* 
och salt*. 

Förbered grönsaker
Kvarta svamp.  

Skär morot i tunna halvmånar. 

Finhacka schalottenlök. Finhacka (eller 
pressa) vitlök. 

Plocka och finhacka timjanblad [2 kvistar, 2 pers | 
4 kvistar, 4 pers].

Skölj linser. 

Sätt ugnen på 240°C/220°C grill.

Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Tillsätt svamp, morot, 
schalottenlök och en nypa salt*. Stek i 3-4 min.

Koka sås
Tillsätt timjan, vitlök, worcestershiresås, 
tomatpuré och mjöl* i stekpannan. Stek i 1 min 
under omrörning. 

Tillsätt vatten* (se ingredienslistan), linser, 
spenat [1/2 påse, 2 pers] och grönsaksbuljong. 
Koka upp och sjud i 2 min. Krydda med salt* och 
peppar* efter smak, och för över till en ugnsform.

Baka linsgratäng
Toppa linsröran med potatismos och strö över 
mozzarella. Gratinera i ugnen i 4-6 min eller tills 
osten har smält. 

Finhacka basilika.

 TIPS: Håll öga med gratängen så den inte bränns!

Servera
Lägg upp linsgratängen i skålar. Garnera 
med basilika.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, vetemjöl, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Smör* (steg 1) efter smak & behov
Salt* (steg 1) 1/4 tsk 1/2 tsk

Champinjoner 200 g 400 g

Morot 1 st 2 st

Schalottenlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Timjan 2 kvistar 4 kvistar
Worcestershiresås 9) 
11) 13) 15 g 30 g

Tomatpuré 1 burk 2 burkar

Vetemjöl* 13) 1/2 tsk 1 tsk

Vatten* (steg 4) 1 dl 2 dl

Gröna linser 1 paket 2 paket

Spenat 1/2 påse 1 påse

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Riven mozzarella 7) 50 g 100 g

Basilika 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
712 g

Energi 318 kj/76 kcal 2265 kj/541 kcal

Fett 1 g 8 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 11 g 79 g

Varav sockerarter 2 g 15 g

Protein 5 g 33 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,7 g 4,7 g

Allergener
7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826 100% återvunnet papper

 Hello linser!  
Linser innehåller mycket protein och finns i många färger exempelvis röda, gröna, gula och bruna.


