
35-45 minutter

Hvidløgsfed  

Græsk Salatost  Baguette  

Koriander  

Ketchup        Chiliflager  

Rødløg  Gul Paprika  

Rød Peberfrugt  Saha-Ras  

Spidskommen  

Grøntsagsbouillon  Hakkede Tomater  

   L   

Shakshuka 
med salatost & koriander



Varm brød
Halver brød [1/2 stk, 2 pers.]. Skær over på langs. 

Dryp med olivenolie*. Krydr med salt*. 

Bag i ovnen i 4-5 min.

Tilsæt salatost
Smuldr salatost ud over shakshukaen. 

Drys med resterende koriander.

Server
Anret shakshuka på tallerkener. 

Server med brød.

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Hak rødløg og hvidløg fint. 

Skær peberfrugter i 1 cm tern. 

Hak koriander fint.

Lav stuvning
Opvarm en smule olivenolie* i en ovnsikker 
stegepande ved middelhøj varme. 

Steg rødløg, hvidløg og peberfrugt i 2-3 min. 

Tilsæt Saha-Ras, chiliflager og spidskommen. 
Steg i 3-4 min. Tilsæt hakkede tomater, ketchup, 
vand*, grøntsagsbouillon, 1/2 koriander, og en 
klat smør*. Lad simre i 5-6 min. Smag til med 
sukker*, salt* og peber*. 

TIP: Har du ikke en ovnsikker stegepande, kan du 
bruge en normal stegepande og et ildfast fad.

Tilsæt æg
Lav en lille fordybning i tomatstuvningen med 
en ske. Slå æg* ud i fordybningen. Gør det samme 
med resterende æg*. 

Bag i ovnen i 8-10 min, eller indtil æggehviden er 
hvid og æggeblommen er let stivnet.

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. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, smør, æg, sukker

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Gul peberfrugt 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Saha-Ras 4 g 8 g

Chiliflagers efter behov efter behov

Spidskommen 4 g 8 g

Hakkede tomater 1 pakke 2 pakker

Ketchup 25 g 50 g

Vand* (trin 2) 1/2 dl 1 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Smør* 7) (trin 2) 15 g 30 g

Æg* 8) (trin 3) 2 stk 4 stk

Baguette 13) 17) 1/2 stk 1 stk

Græsk salatost 7) 100 g 150 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
606 g

Energi 375 kj/90 kcal 2274 kj/544 kcal

Fedt 3 g 19 g

Heraf mættet  fedt 2 g 10 g

Kulhydrat 10 g 62 g

Heraf sukkerarter 4 g 26 g

Protein 4 g 25 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,7 g 4,2 g

Allergener
7) mælk 8) æg 10) selleri 13) gluten  
Kan indeholde spor af: 17) sesam

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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5041 0826  HELLO SHAKSHUKA!  
Shakshuka er en ret fra Nordafrika, der er yderst populær i Mellemøsten. Den spises ofte som morgenmad, 
men en velsmagende gryderet med pocherede æg, som denne passer lige godt til både brunch, frokost 
og middag.


