
Sötpotatis är inte en potatis, trots namnet, utan rotknölen från 
en typ av ört. Sötpotatis har en söt, lite nötig smak och kan 
användas i massor av maträtter. Sötpotatisgratäng, sötpotatismos 
och sötpotatissoppa är bara några av förslagen på hur du kan 
använda den färgglada roten i matlagning! Sötpotatisar har en 
vacker orange färg, många maträtter blir riktigt vackra med knölen! 

Sötpotatisar sägs vara sprängfyllda med antioxidanter, vitaminer 
och mineraler – helt enkelt ett nyttigt alternativ. En hel del som 
följer LCHF och andra lågkolhydratkoster äter sötpotatis som 
alternativ till potatis trots att de faktiskt innehåller mer kolhydrater. 
Kort förklarat för att sötpotatisen inte innehåller stärkelse, påverkar 
blodsockret mindre och är så fulla av nyttigheter! 

Källa:

Sötpotatis
Sötpotatismos med timjan

Ingredienser (4 Portioner)
1 KG Sötpotatis
1 Kruka Färsk Timjan
1 tsk Olivolja
0.5 dl Grönsaksbuljong
0.75 dl mjölk
25 g. smör
Salt & Peppar, efter smak
Muskotnöt, efter smak

Tillagning
1. Tvättat och skala potatisen, skär den i grova bitar.
2. Koka potatisen i saltvatten under lock i 15-20 minuter, tills den blir 
mjuk.
3. Skär, klipp eller riv av timjankvistarna från krukan. Dra av bladen 
från stjälkarna.
4. Hetta upp olivoljan i en stekapanna och rosta hälften av 
timjanbladen.
5. Värm grönsaksbuljon, mjölk och smör tillsammans.
6. Häll av vattnet från sötpotatisen och mosa den fint med en 
potatisstöt. Häll i mjölk-fettblandningen efterhand. Krydda med salt, 
peppar och muskot.
7. Blanda i rostad och färsk timjan i moset.

Källa: 

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde (Rå sötpotatis)
Per 100 g Kalorier (kcal) 85
Lipider 0.1 g
  Mättat fett 0 g
  Fleromättat fett 0 g
  Enkelomättat fett 0 g

Kolestrol 0 g
Natrium 55 mg
Kalium 337 mg
Kolhydrater 20 g
  Kostfiber 3 g
  Socker 4.2 g

Protein 1.6 g
Vitaminer
  Vitamin A 14 187 IU Vitamin C 2.4 mg
  Kalcium 30 mg Järn 0.6 mg
  Vitamin D 0 IU Vitamin B6 0.2 mg
  Kobalamin 0 µg Magnesium 25 mg
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