
Balsamvinäger  

Timjan  Ricotta  

Smördeg  

Rödlök  Champinjoner  

Vitlöksklyfta Ekologisk Citron  

Äpple  Rucola  

40-50 minuter    L   

Svampgalette 
med timjan, äppelsallad och ricotta
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Värm en plåt 
[2 st, 4P] i ugnen. 

Skiva svamp och rödlök tunt. Finhacka vitlök. 

Plocka och finhacka timjanblad [1/2 påse, 2P]. 

Riv citronzest og skär citron i klyftor.

TIPS: Tvätta inte svampen, torka av jord med en 
ren kökshandduk. Så blir de inte klibbiga!

Stek svamp
Hetta upp en skvätt olivolja* och en klick smör* 
i en stor stekpanna på medelhög värme. Stek 
svamp och en nypa salt* i 4-5 min, eller tills den 
börjar mjukna. 

Tillsätt vitlök, timjan och citronzest och stek i 
ytterligare 1 min. Tillsätt en skvätt citronjuice, 
och krydda med salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] och en 
nypa peppar*. 

Vispa ägg* [1 st | 1 st] i en liten skål.

Baka galette
Rulla försiktigt ut smördeg och medföljande 
bakplåtspapper på uppvärmd plåt. Fördela 
ricotta i mitten av degen i en cirkelform. Toppa 
med svampmix - undvik vätskan så degen inte 
blir klibbig. 

Vik försiktigt upp sidorna av smördegen för 
att skapa en 'paj'. Pensla smördeg med vispat 
ägg. Baka i ugnen i 20-25 min, eller tills fluffig 
och gyllene.

Karamellisera lök
Hetta upp en skvätt olivolja* i stekpannan på 
medelhög värme. Stek lök i 3-4 min. 

Tillsätt balsamvinäger, en skvätt vatten* och en 
generös nypa socker*. Stek i ytterligare 4-5 min, 
eller tills löken börjar att karamelliseras. Krydda 
med salt* och peppar*.

Blanda äppelsallad
Skölj rucola. Skiva äpple tunt. 

Blanda en skvätt olivolja*, en skvätt citronjuice, 
en nypa salt* och peppar* i en stor skål. Tillsätt 
rucola och äpple och blanda väl.

Servera
Toppa svampgalette med karamelliserad lök, 
skär i trekanter och lägg upp på tallrikar. Servera 
med äppelsallad 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.

Köksredskap
Bakplåt, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, ägg, socker

Ingredienser
 2 P  4 P

Champinjoner 400 g 800 g

Rödlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Timjan 1/2 påse 1 påse

Citron, ekologisk 1 st 1 st

Smör* 7) (steg 2) efter smak och behov

Salt* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Ägg* 8) (steg 2) 1 st 1 st

Smördeg 13) 21) 1 st 2 st

Ricotta 7) 100 g 200 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* (steg 4) efter smak och behov

Rucola 40 g 70 g

Äpple 1 st 2 st

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
570 g

Energi 523 kj/125 kcal 2980 kj/712 kcal

Fett 7 g 39 g

Varav mättat fett 2 g 13 g

Kolhydrat 10 g 58 g

Varav sockerarter 2 g 10 g

Protein 4 g 22 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,3 g 1,8 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 14) Sulfiter 
Kan innehålla spår av: 21) 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 ricotta!  
Ricotta är en mjuk färskost som med sin lätt söta smak är populär att använda både i kvällsmat och 
i desserter.


