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1. Forbered grøntsager
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Skær porre på skrå til 3 cm brede stykker. 

Pres eller hak hvidløg fint. Hak timian fint. 

2. Bag porre
Bland panko, 1/2 timian, en smule olivenolie*, et 
nip salt* og peber* i en lille skål. 

Fordel porre og et par klatter smør* i et ildfast fad. 
Dryp med olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 

Drys med pangrattato. 

Bag i ovnen i 20-25 min, eller indtil møre og sprøde.

3. Lav mos
Skræl kartofler og gulerod. Skær i 2 cm tern. 

Kog i 10-15 min. 

Hæld vand* fra. Tilsæt smør*, mælk* og salt*. Mos 
med en kartoffelmoser eller gaffel.

4. Steg fisk
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg fisk i 2-3 min på hver side. Stil til side på 
en tallerken.

5. Lav timiansauce
Sænk til lav varme. 

Tilsæt creme fraiche [1/2 pakke, 2 pers.], hvidløg, 
resterende timian, et nip salt* og peber*. 

Lad simre i 1-2 min, eller indtil let tyknet.

6. Server
Anret fisk, mos og bagt porre på tallerkener. 

Top med timiansauce og 
overskydende pangrattato.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

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

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, mælk

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Porre 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Timian 1 pose 1 pose

Panko 13) 30 g 50 g

Kartofler 500 g 1000 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Smør* 7) (trin 3) 1 spsk 2 spsk

Mælk* 7) (trin 3) 1 spsk 2 spsk

Salt* (trin 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Mørksej 4) 250 g 500 g

Crème fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
580 G

Energi 416 kj/99 kcal 2408 kj/576 kcal

Fedt 4 g 22 g

Heraf mættet  fedt 2 g 13 g

Kulhydrat 11 g 63 g

Heraf sukkerarter 2 g 10 g

Protein 6 g 33 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 1/2 g 2,6 g

Allergener
4) fisk 7) mælk 13) gluten  

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

 FAKTA  
Mørksejen kaldes også gråsej - eller bare sej - og er en stor torskefisk. Den er fast i kødet og derfor også 
velegnet til stegning.


