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Rosta potatis
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Tärna (oskalad) potatis i 3 cm stora bitar. 

Placera potatis på en plåt med bakplåtspapper.
Blanda den med Saha-ras, lite olivolja*, salt* och 
peppar*. Rosta i ugnen i 25-30 min.

Förbered frukt & grönt
Finhacka eller pressa vitlök [1/2 st, 2P]. 

Skär citron i klyftor. 

Skär rädisor i tunna skivor. 

Finhacka mynta. 

Halvera granatäpple [1/2 st, 2P] och håll över en 
stor skål, med kärnsidan nere. Slå lätt på skalet 
med en träsked, tills kärnorna lossnar.

Stek ankbröst
Placera ankbröst med skinnsidan ner i en stor torr 
stekpanna när det återstår 10 min av potatisens 
tillagningstid. Stek på medelvärme i 7-8 min, eller 
tills skinnet är gyllene och krispigt. Detta hjälper 
fettet att frigöras. 

Vänd köttet och bryn i 2-3 min. Krydda med en 
nypa salt* och peppar*. Ställ sen åt sidan på en 
tallrik täckt med folie för att vila.

Blanda dressing
Blanda yoghurt, vitlök [1/2 st, 2 pers], en nypa salt* 
och peppar* i en liten skål.

Förbered sallad
Skölj rucola. 

Blanda rucola, granatäpple (spara lite till 
garnering), rädisor, en skvätt olivolja*, en skvätt 
citronjuice, en nypa salt* och peppar* i en 
stor skål.

Servera
Skär ankbröst i tunna skivor. Lägg upp 
granatäppelsallad på tallrikar och toppa 
med ankbröst. 

Ringla över vitlöksyoghurt över ankbröstet och 
servera med Saha-ras potatis vid sidan av.

Garnera med mynta och resterande granatäpple. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Bakplåt, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 P  4 P

Potatis 500 g 1000 g
Saha-Ras 4 g 8 g
Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st
Citron 1 st 2 st
Rädisor 75 g 150 g
Mynta 1 påse 1 påse
Granatäpple 1/2 st 1 st
Ankbröst, sous vide 300 g 600 g
Yoghurt 7) 75 g 150 g
Rucola 70 g 140 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
611 g

Energi 447 kj/107 kcal 2726 kj/652 kcal
Fett 2 g 14 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 10 g 59 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 6 g 36 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,1 g 0,5 g

Allergener
7) Mjölk 

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. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello sous-vide!  
Sous-vide är en metod för att tillaga vakuumpackade råvaror, som tillbereds vid låg och exakt temperatur 
under lång tid.


