
Rotfruktsmix  

Lök  Senap  

Dill  

Grönsaksbuljong  Matlagningsgrädde  

Vitvinsvinäger   Vitlöksflörter  

Gurka  Palsternacka  

Sej

Morot  Vitlöksklyfta  

25-35 minuter    J   

Ugnsbakad sej 
med krämig dillsås, rostade rotfrukter och picklad gurka
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Förbered rotfrukter
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär oskalad rotfruktsmix, lila morot och 
palsternacka i 2 cm stora bitar. Dela lök i 2 cm 
stora klyftor. 

Placera alla rotfrukter och lök på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över lite olivolja* och 
smaksätt med Vitlöksflörter samt en nypa salt* 
och peppar*.

Rosta i ugnen
Vänd på rotfrukterna och rosta i ugnen i 
20-25 min, eller tills de är mjuka.

Vispa dillsås
Medan rotfrukterna tillagas, finhacka dill 
och vitlök. 

Skiva gurka tunt. 

Vispa upp matlagningsgrädde, vitlök, 
grönsaksbuljong, senap [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 
4 pers], hälften av dillen, en nypa salt* och 
peppar* i en bunke.

Ugnsbaka sej
När det återstår 10 min av rotfrukternas 
tillagningstid, placera sej i en ugnsform och tillaga 
i ugnen i 10-12 min eller tills den är färdig. 

När det återstår 5 min av fiskens tillagningstid, häll 
gräddsåsen över fisken och låt tillaga i ugnen de 
resterande minuterna. 

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

Pickla gurka
Medan fisken tillagas, blanda vitvinsvinäger, 
vatten* [2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers], en nypa 
salt* och socker* i en bunke. Tillsätt gurka och låt 
pickla i 5-10 min.

Servera
Häll av lagen från gurkan. 

Fördela rostade rotfrukter och lök samt 
ugnsbakad sej mellan era tallrikar. Skeda över 
dillsåsen och toppa med picklad gurka. Garnera 
med resterande dill, och hugg in.

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, bakplåt, ugnsform, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Rotfruktsmix 300 g 600 g

Morot, lila 1 st 2 st

Palsternacka 1 st 2 st

Lök 1 st 2 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Dill 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Senap 9) 1 tsk 2 tsk

Sej 4) 250 g 500 g

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Vatten* 2 msk 4 msk

Socker* efter smak & behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
647 g

Energi 293 kj/70 kcal 1895 kj/453 kcal

Fett 3 g 17 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 7 g 44 g

Varav sockerarter 4 g 23 g

Protein 5 g 29 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,4 g 2,6 g

Allergener
4) Fisk 7) Mjölk 9) Senap 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 palsternacka!  
Med sin söta och lätt kryddiga smak är den supergod att rosta och att ha i soppor. I grytor och fonder lyfter 
den fram umamismaken hos andra råvaror.


