
Lök  

Krossade Tomater  Chili Flakes  

Paprika  

Dukkah  Vitlök  

CiabattaSalladsost  

Koriander    Ketchup  

40-45 minuter    E   

Shakshuka 
med salladsost och koriander



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V08

1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka lök, vitlök och koriander. 

Kärna ur och skär paprika i 1 cm stora bitar. 

2. Låt grytan sjuda
Hetta upp en skvätt olja* i en ugnstålig stekpanna 
på medelvärme. Fräs vitlök, lök och paprika i 
2-3 min. 

Tillsätt dukkah och en nypa chili flakes (stark!). 
Fräs i ytterligare 3-4 min. Tillsätt krossade 
tomater, ketchup och hälften av koriandern. Låt 
sjuda i 5-6 min. 

TIPS: 1) Har du inte en ugnstålig stekpanna, häll 
över såsen i en ugnsform när den sjudit klart.  
2) Ta det lugnt med chili flakesen om du inte gillar 
stark mat.

3. Tillsätt ägg
Ta fram en sked och gör en liten grop i tomatsåsen. 
Knäck ett ägg* i gropen. Fortsätt med alla ägg [2 st 
| 4 st]. 

Tillaga din shakshuka och pochera äggen i ugnen 
tills vitan stelnat och gulan puffat upp sig men 
fortfarande är mjuk, räkna med 6-8 min.

4. Värm ciabatta
Dela ciabatta [1/2 st, 2 pers] både på längden 
och höjden. Placera brödet på en bakplåt med 
bakpapper, ringla olja* på skärytorna och krydda 
med salt*. 

Värm upp i ugnen, 4-5 min.

5. Strö över salladsost
Smula salladsost [1/2 st, 2 pers] över shakshukan 
och piffa till extra genom att strö över 
resterande koriander.

6. Servera
Duka fram tallrikar och placera shakshukan på ett 
underlägg på bordet. Servera med varma ciabatta 
vid sidan av.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, bakplåt 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Paprika 1 st 2 st

Dukkah 1) 2) 3) 10) 8 g 16 g

Chili flakes (stark!) efter  behov

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Ketchup 25 g 50 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Ciabatta 3) 13) 1/2 st 1 st

Salladsost 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
494 G

Energi 373 kj/89 kcal 1843 kj/441 kcal
Fett 4 g 18 g
Varav mättat fett 2 g 8 g
Kolhydrat 9 g 46 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 4 g 22 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,4 g 2,1 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 
13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

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

 HELLO SHAKSHUKA!  
Shakshuka är en populär rätt från Nordafrika som är väldigt populär i Mellanöstern. Den äts ofta som 
frukost, men en smakrik ragu med pocherade ägg som denna passar lika bra till både brunch, lunch 
och middag.


