
Potatis  

Bladpersilja  Vitvinsvinäger    

Rödbeta  

Rödlök    Lök  

Ketchup  Sojasås  

Äpple  Korv/Nötkött  

 BARNVÄNLIG  35-45 minuter    I   

Pytt i panna 
med rödbetor, äpple och hempicklad rödlök
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1. Förbered rotfrukter
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär potatis och rödbetor (båda oskalade) i 2 cm 
stora bitar. 

Finhacka lök.

2. Rosta rotfrukter
Placera potatis, rödbetsbitar och lök på en plåt 
med bakplåtspapper. Ringla över olivolja*, krydda 
med salt* och peppar*. 

Blanda så att grönsakerna täcks. Rosta i ugnen 
20-25 min, eller tills de är gyllene.

3. Pickla rödlök
Skiva rödlök tunt. Blanda vitvinsvinäger, vatten*, 
socker* och salt* (se mängd i ingredienslistan) i en 
skål. Rör om och lägg rödlöken i lagen. 

Grovhacka persilja. 

Skär korv i 1 cm tjocka halvmånar. 

Tärna äpple i 1 cm stora bitar. 

Blanda ketchup med sojasås [1/2 paket, 2 pers] i 
en skål.

4. Stek pytt i panna
Hetta upp en skvätt olivolja* i en 
stekpanna på medelvärme. Stek korv- och 
äppelbitar när det återstår 8-10 min kvar av 
rotfrukternas tillagningstid. 

Väl färdigrostade, tillsätt rotfrukterna till pannan 
tillsammans med ketchupsåsen och hälften av 
persiljan. Blanda runt och ställ åt sidan.

5. Stek ägg
Hetta upp en skvätt olivolja* i en ny stekpanna på 
medelvärme. Stek äggen* på ena sidan i 5-6 min 
tills vitan stelnat, men gulan är lös inuti - sunny 
side up. Smaksätt med en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Häll av lagen från rödlöken.

Fördela pytt i pannan mellan era tallrikar och 
toppa med enkelstekt ägg och picklad rödlök. 

Garnera med persilja och krydda en sista vända 
med en nypa salt* och peppar*.

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
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Rödbeta 2 st 3 st

Lök 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Vatten* 1/2 dl 1 dl

Socker* 1 msk 2 msk

Salt* 1/2 tsk 1 tsk

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Korv, gris/nötkött 2 st 4 st

Äpple 1 st 2 st

Ketchup 50 g 100 g

Sojasås 11) 13) 1 msk 2 msk

Ägg* 8) 2 st 4 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
714 G

Energi 463 kj/111 kcal 3307 kj/791 kcal
Fett 5 g 33 g
Varav mättat fett 2 g 13 g
Kolhydrat 13 g 93 g
Varav sockerarter 5 g 37 g
Protein 3 g 25 g
Fiber 1 g 9 g
Salt 0,9 g 6,3 g

Allergener
8) Ägg 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.

 TIPS!  
Passa på att berätta om andra svenska husmansklassiker för barnen och om mat från din barndom.


