
Lök  

Oregano  Cajun Kryddmix  

Vitlök  

Svarta Bönor  Skogschampinjoner  

Gurka  Riven Mozzarella  

Gemsallad  Briochebullar  

Ketchup  Krossade Tomater  

25-30 minuter    F   

Vegetarisk Sloppy Joe 
med mozzarella och frisk sallad
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka lök och vitlök. Skiva champinjoner. 

Häll av och skölj svarta bönor i en sil under 
kallt vatten.

2. Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs lök, vitlök, svamp och cajun 
kryddmix (stark!) i 5-6 min. Krydda med en nypa 
salt* och peppar*.

VIKTIGT: Cajun kryddmix är ganska stark. Vi 
rekommenderar att du börjar med hälften och 
sedan kryddar med resterande efter smak.

3. Tillsätt bönor
Tillsätt oregano, svarta bönor, krossade tomater, 
en nypa socker* samt ketchup till stekpannan. 

Rör om och låt sjuda i 4-5 min. Smaksätt med 
en nypa salt* och peppar*. Du vill att såsen ska 
bli tjock, smakrik och reducerad med ungefär 
en tredjedel.

4. Skiva gurka
Dela gemsalladen [1/2 st, 2 pers] i individuella blad. 

Skiva gurka tunt. Strö en nypa socker* och salt* 
på gurkskivorna.

 

5. Värm bröd
Värm briochebröden på ett galler i ugnen, 3-4 min.

6. Servera
Fyll din briochebulle med salladsblad, 
bönblandning, gurka och mozzarella [1/2 påse, 
2 pers]. Smaksätt med en nypa salt* och peppar*.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, ugnsgaller 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Cajun kryddmix (stark!) 2 g 4 g

Oregano 1 g 2 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Ketchup 25 g 50 g

Gemsallad 1/2 st 1 st

Gurka 1 st 1 st

Briochebullar 3) 13) 2 st 4 st

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Socker* efter behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
702 G

Energi 302 kj/72 kcal 2119 kj/507 kcal
Fett 1,5 g 10 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 9 g 63 g
Varav sockerarter 2 g 17 g
Protein 5 g 32 g
Fiber 3 g 19 g
Salt 0,2 g 1,7 g

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

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

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan

 HELLO SLOPPY JOE!  
Precis som namnet antyder är en Sloppy Joe en kladdig rätt. Så fram med haklappen, tvätta händerna 
och gör dig redo för att hugga in!


