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1. Förbered grönsaker
Sätt din ugn på 200°C. 

Kvarta rödlök. Halvera äpple, ta bort kärnhus och 
skär i klyftor. Ansa morot och potatis (skalning är 
valfritt) och skär båda i 3 cm stora bitar. Grovhacka 
salviabladen (kasta stjälken).

2. Rosta grönsaker
Placera rödlök, äpple, morot, potatis och 
salvia på en bakplåt täckt med bakplåtspapper. 
Ringla över en skvätt olja* och krydda med salt* 
och peppar*. 

Blanda och sprid sedan ut grönsakerna (och 
äpple) jämnt över plåten. Rosta på översta hyllan i 
ugnen, ca 20 min. 

3. Laga relish
Skiva lök tunt. 

Hetta upp smör* på en stekpanna på medelvärme 
i ca 5 min. 

Tillsätt balsamvinäger, socker* och 
vatten* (se mängd i ingredienslistan). Låt sjuda i 
10-15 min. Krydda med salt* och peppar*. 

Rör om och håll sedan varm på låg värme - detta är 
din relish.

4. Lägg till korv
Ta ut bakplåten efter 20 min i ugnen. 
Vänd grönsaker och äpple och nästla in 
korvarna [1/2 paket, 2 pers] bland dem. 

Sätt tillbaka plåten i ugnen och fortsätt rosta tills 
allt är gyllenbrunt och genomstekt, ca 10 min.

5. Strö över spenat
Ta ut bakplåten igen och strö spenat över 
grönsakerna och korvarna. Sätt tillbaka i ugnen i 
1 min - spenaten kommer att slokna.

6. Servera
Ta ut plåten och rör om spenaten på plåten så att 
den riktigt sloknar. 

Servera de rostade grönsakerna och korvarna på 
tallrikar. Toppa med din lökrelish.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, smör, socker, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Äpple 2 st 4 st

Morot 2 st 4 st

Potatis 500 g 1000 g

Salvia 1 påse 1 påse

Lök 2 st 4 st

Smör* 7) 20 g 40 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* 1 msk 2 msk

Vatten* 1 dl 2 dl

Fläskkorv 1/2 paket 1 paket

Spenat 100 g 100 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
818 G

Energi 531 kj/127 kcal 4341 kj/1038 kcal

Fett 5 g 38 g

Varav mättat fett 2 g 17 g

Kolhydrat 19 g 151 g

Varav sockerarter 11 g 88 g

Protein 2 g 18 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,3 g 2,4 g

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

Allergier
7) Mjölk 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Vänta inte till slutet med att salta och peppra när du lagar mat - för att smakerna ska utvecklas krävs att 
man tillsätter salt och peppar under tillagningen.


