
30-40 minutter

Sej  

Grøntsagsbouillon  Rød Peberfrugt  

Spidskål  

Kartofler  Revet Hård Ost  

Hakkede Tomater      

Hvidløgsfed    Løg  

   J   

Sej i tomatsauce 
med kartoffelmos & ovnbagt spidskål



Lad simre
Tilsæt grøntagsbouillon og hakkede tomater. 

Lad simre i 3-4 min.

Tilbered fisk
Skær fisk til fileter (2 pr. person).   

Læg i panden med tomatsauce. Lad simre i 5 min. 

Vend fisken. Lad simre i 3-4 min.

VIGTIGT: Fisken er færdig, når kødet er 
mælkehvidt og mat.

Server
Anret kartoffelmos, tomatsauce og fisk i 
dybe tallerkener. 

Server med gratineret spidskål.

Velbekomme!

Lav kartoffelmos
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Skær kartofler (uskrællet) i 2 cm tern. 

Kog i 10-15 min, eller indtil møre. 

Hæld vand fra. 

Tilsæt en stor klat smør*, mælk* og salt*. Mos 
med en kartoffelmoser eller gaffel. 

Dæk til med låg.

Bag spidskål
Skær spidskål i kvart på langs. Fordel i et 
ildfast fad. 

Dryp med en smule olivenolie*. Drys med 
revet ost. 

Bag i ovnen i 15-20 min.

Steg grøntsager
Hak løg [½ stk, 2 pers.] og hvidløg fint. 

Skær peberfrugt i 2 cm tern. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg løg og hvidløg i 2 min. 

Tilsæt peberfrugt. Steg i 4 min. 

Tilsæt et nip sukker*. Krydr med salt* og peber*.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, dørslag, ildfast fad, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, smør, mælk

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Kartofler 500 g 1000 g

Smør* 7) (trin 1) 30 g 60 g

Mælk* 7) (trin 1) 2 spsk 4 spsk

Salt* (trin 1) 1/4 tsk 1/2 tsk

Spidskål 1 stk 1 stk

Revet hård ost 7) 20 g 40 g

Løg 1/2 stk 1 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Rød peberfrugt 1 stk 1 stk

Sukker* (trin 3) efter behov efter behov

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g
Hakkede tomater m. 
hvidløg & løg 1 pakke 2 pakker

Sej 4) 250 g 500 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
847 g

Energi 289 kj/69 kcal 2446 kj/585 kcal

Fedt 2 g 18 g

Heraf mættet  fedt 1 g 11 g

Kulhydrat 8 g 68 g

Heraf sukkerarter 2 g 21 g

Protein 4 g 35 g

Fiber 1 g 12 g

Salt 1/2 g 4,6 g

Allergener
4) fisk 7) mælk 10) selleri

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO SEJ!  
Sej er en meget alsidsig torskefisk med solidt, groft kød, der er lige så perfekt til at koge, stege, bage i 
ovnen, som at grille eller hakke til fars.


