
Körsbärstomater  

Vitlöksklyfta  Basilika  

Paprika  

Medelhavets Pärla  Rödlök  

Grönsaksbuljong

Grekisk Salladsost  Spenat  

Krossade Tomater  Baguette  

15-25 minuter    K   

Rostade grönsaker 
med grekisk salladsost och vitlöksbröd
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Halvera körsbärstomater. 

Kärna ur och skär paprika i 2 cm stora bitar. 

Skär rödlök i klyftor.

Rosta grönsaker
Lägg tomat, paprika och lök på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olivolja*, strö över 
Medelhavets Pärla och krydda med en nypa 
salt* och peppar*. Blanda väl och rosta i ugnen i 
15-20 min.

Blanda basilika- och vitlöksolja
Under tiden, finhacka basilikabladen. Finhacka 
(eller pressa) vitlök. 

Blanda basilika, vitlök, olivolja* [2 1/2msk, 2 pers | 
5 msk, 4 pers], en nypa salt* och peppar* i en skål. 

Rosta baguette
Skär baguette [1/2 st, 2 pers] på längden. Bre ut 
basilika- och vitlöksolja på varje halva. Lägg på 
en plåt med bakplåtspapper och rosta i ugnen i 
5-7 min tills gyllene.

Koka tomatgryta
När grönsakerna är klara, koka upp krossade 
tomater och grönsaksbuljongen i en kastrull på 
medelhög värme. 

Tillsätt rostade grönsaker och låt grytan koka tills 
de är uppvärmda, ca 1 min. 

Rör ner spenat och en klick smör* och låt koka 
1 min. Krydda med salt* och peppar*.

Servera
Fördela de rostade grönsakerna och tomatgrytan 
mellan era tallrikar. 

Toppa med grekisk salladsost [1/2 st, 2 pers] 
och servera med basilika- och vitlöksbröd vid 
sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du sätter 
igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, bakplåtar, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Körsbärstomater 125 g 250 g

Gul paprika 1 st 1 st

Rödlök 1 st 2 st
Medelhavets Pärla 4 g 8 g

Basilika 1 påse 2 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Olivolja* (steg 3) 2 1/2 msk 5 msk
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1/2 st 1 st

Krossade tomater 1 paket 1 paket

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Spenat 1 påse 1 påse

Grekisk salladsost 7) 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
456 g

Energi 466 kj/111 kcal 2125 kj/508 kcal

Fett 6 g 29 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 10 g 46 g

Varav sockerarter 3 g 14 g

Protein 3 g 16 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 0,6 g 2,6 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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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 Hello rostade grönsaker  
När du rostar rotfrukter och grönsaker i ugnen koncentrerar du dess smaker, och salt och fett lyfter fram 
dem ännu mer. Snåla inte med andra ord!


