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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, spiskummin, en nypa chili flakes 
(stark!). Fräs i ytterligare 3-4 min. 

Tillsätt krossade tomater, ketchup, vatten* 
(se ingredienslistan), smör* och hälften av 
koriandern. Låt sjuda i 5-6 min.

TIPS: Har du inte en ugnstålig stekpanna? Häll över 
såsen i en ugnsform när den sjudit klart.

3. Tillsätt ägg
Ta fram en sked och gör en liten grop i 
tomatsåsen. Knäck ett ägg* i gropen. Fortsätt med 
resterande ägg*. 

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

4. Värm bröd
Dela brödet [1/2 st, 2 pers] både på längden 
och höjden. 

Placera brödet på en plåt med bakpapper, ringla 
olja* på skärytorna och krydda med en nypa 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 och za'atar efter behag. 

6. Servera
Duka fram tallrikar och placera shakshukan på ett 
underlägg på bordet. 

Servera med varm baguette 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.  

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, smör, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Röd paprika 1 st 2 st

Dukkah 1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Spiskummin, malen 4 g 8 g

Chili flakes (stark!) efter smak

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Ketchup 25 g 50 g

Vatten* 1/2 dl 1 dl

Smör* 7) 15 g 30 g

Ägg* 8) 2 st 4 st
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1/2 st 1 st

Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

Za'atar efter smak

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
494 G

Energi 408 kj/98 kcal 2015 kj/482 kcal
Fett 4 g 19 g
Varav mättat fett 2 g 8 g
Kolhydrat 10 g 52 g
Varav sockerarter 4 g 19 g
Protein 5 g 23 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,6 g 2,9 g

Allergener
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 
13) Gluten  

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.

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


