
Sötpotatis  

Kikärtor  Bladpersilja  

Morot  

Vitlöksklyfta  Lök  

Dukkah  Spenat  

Couscous    Krossade Tomater  

MatlagningsgräddeLime  

Grönsaksbuljong  Cajun Kryddmix   

35-40 minuter    E   

Kikärtor i krämig tomatsås 
med rostad sötpotatis, spenat och couscous
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1. Baka rotfrukter
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och skär sötpotatis i 1 cm stora bitar. Skala, 
halvera och dela morot i 1 cm breda skivor. 

Sprid rotfrukterna jämnt över en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olja* och krydda med 
salt* och peppar*. Rosta i ugnen tills rotfrukterna 
har blivit mjuka, 20-25 min.

2. Förbered grönsaker
Finhacka lök och vitlök. 

Grovhacka persilja. 

Skölj kikärtorna i en sil under kallt vatten. 

Dela lime i klyftor.

3. Fräs lök
Hetta upp en skvätt olja* i en stor djup stekpanna 
på medelvärme. Fräs löken tills den är mjuk, 
4-5 min. 

Tillsätt vitlök, cajun kryddmix (stark!) och 
dukkah. Fräs tills doftande, ca 1 min. 

VIKTIGT: Cajun kryddmixen är ganska stark. 
Vi rekommenderar att du börjar med hälften och 
sedan kryddar med resten efter smak i steg 4.

4. Laga sås
Häll i matlagningsgrädde [2 dl, 2 pers | 4 dl, 
4 pers], krossade tomater, kikärtor och hälften 
av grönsaksbuljongen i stekpannan. Krydda med 
en nypa salt* och peppar*. Rör om ordentligt. 

Koka upp, sänk sedan till medelvärme och låt sjuda 
tills såsen reducerats något, 8-10 min. 

Tillsätt ugnsbakade rotfrukter och spenat. Rör 
om tills spenaten sloknat. Smaka av och tillsätt en 
nypa salt* och peppar* och limejuice efter behov.

5. Tillaga couscous
Medan såsen sjuder, koka upp vatten* (se 
ingredienslistan) i en kastrull tillsammans 
med resterande grönsaksbuljong och en 
nypa peppar*. 

Tillsätt couscous och en skvätt olja*. Rör om, 
sätt på ett lock och ta av från värmen. Låt stå tills 
vattnet absorberats, ca 5 min. Fluffa sedan upp 
couscousen med en gaffel.

6. Servera
Fördela couscousen mellan era tallrikar och 
toppa med den krämiga tomatsåsen och strö 
över persilja.

Smaklig måltid!

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

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Morot 1 st 2 st

Lök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Kikärtor 1 paket 2 paket

Lime 1 st 1 st

Cajun kryddmix (stark!) 2 g 4 g
Dukkah 1) 2) 3) 10) 4 g 8 g
Matlagningsgrädde 7) 2 dl 4 dl
Krossade tomater 1 burk 2 burkar
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g
Spenat 1 påse 1 påse
Vatten* 250 ml 500 ml

Couscous 13) 100 g 200 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

869 G
Energi 348 kj/83 kcal 3021 kj/722 kcal
Fett 2 g 16 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 12 g 107 g
Varav sockerarter 2 g 16 g
Protein 3 g 26 g
Fiber 2 g 18 g
Salt 0,1 g 1,2 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 
13) Gluten
(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

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, valnötter, 
hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), koriander, timjan, 
kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, selleri, havsalt


