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Courgette  Gurka  

Gräddfil  

Tomat  Vitlök  

KetchupSpetspaprika  

Salladsost  Gemsallad  

Bladpersilja  Rödlök  

45 minuter    F   

Ugnsbakade grönsaker 
i baguette med ostdressing
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1. Baka grönsaker
Sätt ugnen på 220°C. 

Halvera paprika och ta bort kärnhus. Tärna 
paprika och courgette i små bitar. Skala rödlök 
och skär den i 8 klyftor. 

Placera paprika, courgette och rödlök i en 
ugnsform. Smula halva salladsosten över 
grönsakerna. Ringla över en skvätt olja* och 
krydda med salt* och peppar*. Baka i ugnen i ca 
20 min.

2. Laga vitlökssås
Pressa vitlök. Finhacka persilja. 

Blanda vitlök och persilja i en skål tillsammans 
med halva burken gräddfil tills jämn. Krydda med 
salt* och peppar*.  

3. Blanda ostdressing
Mosa resterande salladsost med en gaffel i en 
skål. Häll i ketchup. Blanda ordentligt med resten 
av gräddfilen. Krydda med salt* och peppar* 
efter smak.

4. Skiva gurka
Skiva gurka och tomat tunt. 
Grovhacka gemsallad.

5. Värm upp baguette
Dela baguette först på mitten och sedan på 
längden. Lägg baguetten med skärytan vänd 
uppåt på en bakplåt täckt med bakplåtspapper 
i ugnen när det är 7-8 minuter kvar på 
grönsakernas tillagningsstid. 

6. Servera
Bre ostdressingen och vitlökssåsen på baguettens 
skär yta. Lägg på gemsallad, gurka- och 
tomatskivor, och till sist de bakade grönsakerna. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, bakplåt, bakplåtspapper, 
ugnsform, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Stenugnsbakad baguette  
3) 13)

1 st 2 st

Gräddfil 7) 150 g 300 g

Vitlök 1/2 klyfta 1 klyfta

Tomat 2 st 4 st

Gurka 1/2 st 1 st

Courgette 220 g 440 g

Rödlök 1 st 2 st

Bladpersilja 1/2  påse 1 påse

Gemsallad 1/2 st 1 st

Salladsost 7) 1 paket 2 paket

Spetspaprika, röda 1 st 2 st

Ketchup 9) 25 g 50 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
693 G

Energi 416 kj/100 kcal 3123kj/747 kcal

Fett 4 g 31 g

Varav mättat fett 3 g 18 g

Kolhydrat 12 g 84 g

Varav sockerarter 3 g 23 g

Protein 4 g 31 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,6 g 4,4 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ RÖDLÖK!  
Rödlöken har mildare smak än sitt gula syskon, och kan därför användas rå i en helt annan utsträckning.


