
Sötpotatis  

 BaguetteFläskkorv  

Pumpafrön  

Tomat  Piccologurka  

Senap  Gräddfil  

Majonnäs   Dill  

 FAMILJ  35-40 minuter    G   

Sandwich med korv 
toppad med dilldressing och gurksalsa
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1. Laga pommes
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala sötpotatis och skär till 1 cm tjocka pommes 
frites. Placera dem jämnt på en bakplåt täckt med 
bakplåtspapper. Häll på en skvätt olja* och krydda 
med salt* och peppar*. Baka i 15-20 min i ugnen. 

2. Laga salsa
Rosta pumpafrön tills de börjar att poppa på en 
torr stekpanna på medelvärme, ca 3-4 min och sätt 
åt sidan. Spara stekpannan till senare. 

Finhacka gurka och tomat. Blanda bitarna i en skål 
tillsammans med pumpafrön, en skvätt olja*, en 
nypa salt* och socker*. 

3. Förbered korvbröd
Skär baguette i fyra lika dela på längden,dela 
dessa på hälften och skvätt sedan lite olivolja* 
på skärytan. 

4. Stek korvbitar
Skär korvarna i 2 cm breda skivor. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme och stek korvbitarna tills de är 
gyllenbruna, 8-10 min.

5. Blanda dilldressing
Finhacka dill. Blanda dill, majonnäs, gräddfil, en 
nypa salt* och peppar* till en dressing i en skål. 

Bre dilldressing och lite senap på skärytan av 
brödet när korvarna är färdigstekta.

6. Servera
Fyll brödet med korvbitarna och gurksalladen. 
Pryd korvarna med extra senap. 

Servera på en tallrik tillsammans med sötpotatis-
pommes och resterande gurksallad vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk.

Obs: Förvara alltid potatisen mörkt och svalt.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, bakplåt, 
bakplåtspapper, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Pumpafrön 20 g 40 g

Gurka, piccolo 1 st 1 st

Tomat 2 st 2 st
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1 st 2 st

Olivolja* efter behov

Fläskkorv 4 st 8 st

Dill 1 påse 1 påse

Majonnäs 8) 9) 10) 25 g 50 g

Gräddfil 7) 1 burk 2 burkar

Senap 9) 25 g 50 g

Socker* efter behov

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
660 G

Energi 489 kj/117 kcal 3226 kj/771 kcal

Fett 4 g 25 g

Varav mättat fett 1 g 7 g

Kolhydrat 17 g 113 g

Varav sockerarter 2 g 15 g

Protein 3 g 22 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,4 g 2 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 10) Selleri 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Låt barnen vara med och testa och provsmaka. Men tänk på att använda en sked istället för fingrarna.


