
Röd Paprika  

Krossade Tomater  Dukkah-Njuta  

Gul Paprika  

Saha-Ras  Kikärtor  

Baguette

Vitlöksklyfta  Bladpersilja  

Chili Flakes  Grönsaksbuljong  

25-35 minuter    L   

Tomatgryta 
med kikärtor, persilje- och vitlöksbröd
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Förbered råvaror
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär paprikor i 2 cm stora bitar. 

Skölj kikärtor. 

Sätt fram smör* så det blir rumstempererat.

Stek paprika
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek paprika, Saha-Ras, och 
Dukkah-njuta i 3-4 min under omrörning. 

TIPS: Tillsätt endast hälften av dukkahn om du inte 
vill ha allt för stark smak.

Sjud tomatgryta
Sänk till medelvärme, tillsätt kikärtor, krossade 
tomater, grönsaksbuljong och en nypa chili 
flakes. Sjud i 10-15 min. Smaksätt med salt* 
och peppar*. Tillsätt försiktigt mer chili flakes 
efter smak.

Blanda vitlökssmör
Finhacka persilja. Pressa vitlök [1/2 st, 2 pers]. 

Blanda hälften av persiljan, vitlök, smör*, salt* 
och peppar* i en skål. 

Tillsätt återstående persilja till grytan (spara lite 
till garnering).

Värm bröd
Placera bakplåtspapper på en plåt. Skär baguette 
[1/2 st, 2 pers] på längden, bre på vitlökssmör* och 
värm upp bröd i 6-7 min i ugnen.

Servera
Lägg upp tomatgryta i djupa skålar. Servera med 
vitlöksbröd och garnera med resterande persilja.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, sil, bakplåt, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Röd paprika 1 st 1 st

Gul paprika 1 st 1 st

Kikärtor 1 paket 2 paket
Smör* 7) 20 g 40 g
Saha-Ras 4 g 8 g

Dukkah-njuta 3) 9) 15 g 30 g

Krossade tomater 1 paket 2 paket
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Chili flakes  s efter smak & behov
Bladpersilja 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
580 g

Energi 374 kj/89 kcal 2169 kj/519 kcal

Fett 3 g 16 g

Varav mättat fett 1 g 7 g

Kolhydrat 11 g 67 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 3 g 18 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,8 g 4,8 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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  Hello chili flakes!  
Våra chili flakes är till alla chili-lovers. En nypa räcker långa vägar, så ta och skippa den om du inte är så 
förtjust i stark mat.


