
Potatis  

Purjolök  Broccoli  

Matlagningsgrädde  

Vitlöksklyfta  Grönsaksbuljong  

Kummelfilé

30-40 minuter • Laga mig som en av de första rätterna    N   

Stekt kummel 
med potatisgratäng dauphinoise och vitlöksrostad broccoli
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Förbered råvaror
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär potatis i 1/2 cm tunna skivor. Placera dem i  en 
kastrull med kallt saltat vatten och koka upp. 

Koka i 10 min, eller tills de enkelt kan delas med en 
kniv. Häll av vattnet. 

Skär bort den grövsta blasten på purjolöken [1/2 st, 
2 pers], dela löken på längden och skär i 1 cm 
tunna skivor. Finhacka (eller pressa) vitlök.

Förbered gräddsås
Placera potatisskivor i ugnsform. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Fräs hälften av vitlök i 1 min. 

Tillsätt purjolök och stek i 3-4 min. 

Tillsätt matlagningsgrädde och grönsaksbuljong 
och sjud i 1-2 min.

Baka potatisgratäng
Häll blandningen av purjolök och 
matlagningsgrädde över potatisen. Baka i ugnen 
i 20-25 min.

Rosta broccoli
Skär broccoli i 2 cm stora buketter. 

Blanda resterande vitlök, en skvätt olivolja* och 
en nypa salt* och peppar* i en bunke. Tillsätt 
broccoli och vänd tills täckt. 

Placera broccoli på en plåt med bakplåtspapper. 
Rosta i mitten av ugnen i  6-10 min.

Stek kummel
Hetta upp en skvätt olivolja* och en klick smör*  
i en stekpanna på hög värme när det återstår 
6-8 min av potatisgratängens baktid. 

Krydda fisk med salt* och peppar. Tillsätt fisken 
till stekpannan med skinnet neråt. Sänk till 
medelvärme, och stek i 3-4 min på varje sida. Vänd 
fisken försiktigt. 

VIKTIGT: Fisken är färdig när köttet är mjölkvit 
och helt ogenomskinligt.

Servera
Servera kummel med potatisgratäng och 
vitlöksrostad broccoli.

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
Skärbräda, stekpanna, durkslag, ugnsform, 
vitlökspress, bunke

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Purjolök 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Broccoli 1 st 1 st
Kummelfilé 4) 250 g 500 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
644 g

Energi 340 kj/81 kcal 2188 kj/523 kcal

Fett 3 g 19 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 8 g 54 g

Varav sockerarter 2 g 11 g

Protein 5 g 35 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,2 g 1,3 g

Allergener
4) Fisk 7) Mjölk 10) Selleri 

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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 Hello kummel!  
Kummeln är en nattjägare som jagar räkor. För att inte avslöja sig är kummeln helt svart i munnen.


