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1. Rosta sötpotatis
Sätt ugnen på 200°C varmluft. 

Skär sötpotatis i 1 cm breda klyftor och placera 
dem på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olivolja* och krydda med salt* och peppar*. Rosta 
i mitten av ugnen i 25-30 min. 

Pressa vitlök. Skiva schalottenlök tunt.  

Skölj linserna i en sil under kallt vatten. 

2. Förbered dressing
Halvera citron.

Bland en skvätt citronjuice och olivolja* [2 msk, 
2 pers | 4 msk, 4 pers] med en nypa salt* och 
peppar* i en skål. 

3. Rosta ost & tomater
Halvera körsbärstomater när sötpotatisen har 
10 min kvar på tillagningstiden. 

Skär salladsost [1/2 st, 2 pers] i 2 cm breda skivor. 

Placera tomathalvorna och salladsosten på 
en ny plåt med bakplåtspapper. Rosta ovanför 
sötpotatisen i ugnen i ca 5 min. 

4. Fräs lök & linser
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Fräs schalottenlök och vitlök i 
2-4 min. 

Tillsätt linserna och fräs i ytterligare 3-4 min. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Ta av stekpannan från värmen och rör 
i citrondressingen.

5. Ringla över honung
Ta ut båda plåtarna från ugnen när sötpotatisen 
och tomaterna är färdiglagade. Ändra ugnen 
till grillfunktion. 

För över tomathalvorna till linsblandningen och 
rör om. Låt salladsosten ligga kvar på plåten och 
ringla över honung [2 tsk, 2 pers | 1 msk, 4 pers]. 
Grilla den sedan överst i ugnen i 2 min.

 

6. Servera
Fördela sötpotatisklyftorna och linsblandningen  
mellan era tallrikar. 

Toppa med salladsosten och rucola [1/2 påse, 
2 pers]. 

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåtar, skål, vitlökspress

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Schalottenlök 1 st 2 st

Linser 1 paket 2 paket

Citron 1 st 2 st

Olivolja* (steg 2) 2 msk 4 msk

Körsbärstomater 1 paket 1 paket

Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

Honung 2 tsk 3 tsk

Rucola 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
656 G

Energi 365 kj/87 kcal 2393 kj/572 kcal
Fett 4 g 25 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 9 g 60 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 3 g 18 g
Fiber 2 g 12 g
Salt 0,2 g 1,3 g

Allergener
7) Mjölk  

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.


