
Lök  

Kokosmjölk  Linser  

Ingefära  

Lime   Sötpotatis  

Spenat   

Tortilla wraps   Dukkah  

Koriander  Grönsaksbuljong  

  VEGETARISK  35-40 minuter    C   

Sötpotatis- och kokosdhal 
med dukkahsalsa och knaprig tortilla
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C.

Hacka lök i 1 cm stora bitar. Skala och riv ingefära. 
Skala sötpotatis och tärna i 2 cm stora bitar. 
Halvera lime. Rensa och skölj linser i en sil tills 
vattnet klarnar.

2. Tillsätt kokosmjölk
Hetta upp en skvätt olja* i en stor kastrull på 
medelvärme. Tillsätt lök och fräs under omrörning 
tills den mjuknat, 3 min. Rör i ingefära och fräs i 
1 min. 

Häll i kokosmjölk, vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) och grönsaksbuljong. Rör om 
tills buljongen är helt upplöst.

3. Låt dhalen sjuda
Tillsätt sötpotatis och linser i kastrullen. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*. 

Låt dhalen sjuda under lock tills linserna 
och sötpotatisen är mjuka, ca 20 min. Rör 
om regelbundet. 

TIPS: Häll i en extra skvätt med vatten om dhalen 
blir för tjock.

4. Blanda dressing
Grovhacka koriander. Blanda dukkah kryddmix 
och halva koriandern i en skål. Tillsätt 2-3 msk 
olivolja, lite limejuice, en nypa salt* och peppar*. 
Sätt dressingen åt sidan.

5. Värm upp bröd
Blanda resterande koriander med 1-2 msk 
olivolja*, en nypa salt* och peppar* i en liten skål. 

Lägg tortillabröd på en bakplåt. Pensla kryddolja 
över bröden. Grädda bröden på översta hyllan i 
ugnen tills gyllenbruna, 6-8 min. 

Låt bröden svalna under 2 min på skärbrädan, och 
dela sedan i tre remsor per person.

6. Servera
Tillsätt spenat i dhalen. Pressa i lite limejuice och 
rör om tills spenaten har sloknat. Krydda med 
salt* och peppar* efter smak. 

Servera dhalen i en skål med en skvätt 
dukkahdressing och knaprig tortilla. 

Smaklig måltid!

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

Obs: Förvara alltid potatisen mörkt och svalt.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekspade, kastrull, sil, 
bakplåt, bakplåtspapper, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja,vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 2 st

Ingefära 20 g 20 g

Sötpotatis 225 g 450 g

Lime 1 st 1 st

Linser, röda 100g 200 g

Kokosmjölk 1 paket 1 paket

Vatten* 300 ml 600 ml

Grönsaksbuljong 10) 1 g 1 g

Koriander 1/2 påse 1 påse

Dukkah 1) 2) 3) 10) 4 g 8 g

Olivolja* efter behov

Tortilla wraps  3) 13) 1/2 paket 1 paket

Spenat 100 g 200 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
513 G

Energi 632 kj/151 kcal 3241 kj/775 kcal

Fett 6 g 32 g

Varav mättat fett 4 g 23 g

Kolhydrat 18 g 92 g

Varav sockerarter 2 g 9 g

Protein 5 g 27 g

Fiber 0,7 g 4 g

Salt 0,3 g 2 g

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

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

 HEJ DÅ TÅRAR!  
Gråter du också när du hackar lök? Slipp tårarna och de röda ögonen 
genom att smörja din kniv med matolja innan du sätter igång.


