
Potatis  

Bladpersilja  Svampar  

Lök  

Paprika  Morot  

Gemsallad  Riven Mozzarella  

Krossade Tomater  Grönsaksbuljong  

Citron

Cajun Kryddmix  Linser  

35-40 minuter    C   

Mustig linsgratäng 
med potatis, persilja och gemsallad
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1. Koka potatis
Sätt ugnen på 200ᵒC. 

Täck potatisen med vatten* i en kastrull. Koka på 
medelvärme i 10 min.  

TIPS: Vi förkokar potatisen först så vi inte behöver 
tillaga den allt för länge i ugnen i följande steg.

2. Förbered grönsaker
Halvera, skala och finhacka lök. Ansa och finhacka 
morot. Halvera paprika, skär bort kärnhus och 
finhacka. Grovhacka svamp och persilja. Rensa 
och skölj linser i en sil.

3. Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
medelvärme. Fräs lök och morot tills de blivit 
något mjukare, 4-5 min. 

Lägg i paprika och svamp och krydda med en nypa 
salt* och peppar*. Fräs under omrörning i 5 min. 

Lägg i persilja, linser, Cajun kryddmix, 
grönsaksbuljong och krossade tomater. Fräs i 
ytterligare 5 min.

4. Bygg gratäng
Häll av potatis och skiva dem tunt. 

Lägg över linsblandningen till en ugnsform och 
placera ett lager av potatisskivor jämnt på toppen. 
Avsluta med att strö mozzarella ovanpå och 
krydda med peppar*. Gratinera i ugnen, 10-15 min.

5. Laga sallad
Halvera citron. 

Dela gemsalladen i stora bitar och lägg i en skål. 
Häll över en skvätt olivolja* och citronjuice och 
krydda med en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Lägg upp linsgratängen i skålar med salladen vid 
sidan. Toppa med resterande persilja.

Smaklig måltid!

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

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 300 g 500 g

Lök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Svampar 200 g 400 g

Bladpersilja 1/2 påse 1 påse

Linser, gröna 1 paket 2 paket

Cajun kryddmix 2 g 4 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Citron 1/2 st 1 st

Gemsallad 100 g 200 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
847 G

Energi 231 kj/55 kcal 1954 kj/467 kcal

Fett 1 g 8 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 8 g 68 g

Varav sockerarter 3 g 27 g

Protein 3 g 24 g

Fiber 2 g 20 g

Salt 0,2 g 1,5 g

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

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan

Grönsaksbuljong  ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Det är helt okej att potatisen sjunker ner något i såsen medan den bakas.


