
Rökt Lax  

Senap  Ekologisk Citron  

Dill  

Rädisor  Gräddfil  

Zucchini  Potatis  

Pumpafrön  Rödlök  

20-30 minuter • Laga mig som en av de första rätterna    N   

Potatissallad 
med rökt lax, dill- och senapsdressing
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Koka potatis
Tärna potatis i 2 cm stora bitar. 

Lägg potatis i en kastrull med kallt saltat vatten* 
och koka upp. Koka potatis i 15 min, eller tills de 
enkelt kan delas med en kniv. 

Häll av vatten och lägg tillbaka potatis i kastrullen 
med en klick smör*. Krydda med en nypa salt* och 
peppar* och sätt åt sidan.

Förbered råvaror
Finhacka dill. 

Skär rädisor i kvartar. 

Finhacka rödlök [1/2 st, 2P]. 

Riv en nypa citronzest, skär sen i klyftor. 

Skala zucchini i långa strimlor, grovhacka 
sista biten.

Rosta pumpafrön
Hetta upp en skvätt olivolja* i en mellanstor 
stekpanna på medelhög värme. Stek pumpafrön i 
2-3 min, eller tills lättrostade. Sätt åt sida.

Förbered dressing
Blanda dill, citronzest, senap och gräddfil i 
en liten skål. Smaka av med citronjuice, salt* 
och peppar*. 

TIPS: Kryddning är a och o! Tillsätt mer citronjuice 
efter smak.

Blanda potatissallad
Blanda zucchini, rädisor, rödlök och färdigkokt 
potatis i en stor bunke med hälften av dressingen. 

Servera
Lägg upp potatissallad i skålar och toppa 
med rökt lax. Garnera med rostade 
pumpafrön. Servera med citronklyftor och 
resterande dressing.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du sätter 
igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var även 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap direkt 
efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Rivjärn, kastrull, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 P  4 P

Potatis 500 g 1000 g

Smör* 7) (steg 1) efter smak och behov

Dill 1 påse 1 påse

Rädisor 150 g 300 g

Rödlök 1/2 st 1 st

Citron, ekologisk 1 st 1 st

Zucchini 1 st 2 st

Pumpafrön 20 g 40 g

Senap 9) 12 g 25 g

Gräddfil 7) 150 g 300 g

Rökt lax 4) 100 g 200 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
701 g

Energi 304 kj/73 kcal 2134 kj/510 kcal

Fett 3 g 20 g

Varav mättat fett 1 g 7 g

Kolhydrat 8 g 58 g

Varav sockerarter 2 g 13 g

Protein 4 g 25 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,3 g 1,8 g

Allergener
4) Fisk 7) Mjölk 9) Senap 

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 senap!  
Färgen senapsgul har inget med senapsfröna att göra, färgen kommer från gurkmeja som används för att 
ge senapen extra färg och styrka.


