
Briochebullar  

Potatis  Tikka Masala  

Rödlök  

Lime  Halloumi  

Tomat  Gemsallad    

Vitlöksklyfta  Ingefära  

Gräddfil  Koriander  

30-40 minuter    L   

Bhajiburgare 
med pommes och koriandercrema
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Laga pommes
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skär oskalad potatis i 0,5 cm tunna pommes och 
lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. Krydda 
med en nypa salt* och peppar* och ringla över 
olivolja*. Blanda väl och rosta i ugnen i 25-30 min 
tills gyllene.

Förbered råvaror
Skiva rödlök väldigt tunt. 

Finriv ingefära och vitlök. 

Riv halloumi [1/2 st, 2 pers]. 

Riv limezest och dela limen i klyftor.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba din lime innan du 
river zesten.

Blanda bhajismet
Blanda rödlök, halloumi, ingefära, vitlök, ägg*, 
vetemjöl*, tikka masala och en skvätt limejuice i 
en bunke. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Stek burgare
Hetta upp en generös skvätt olja* i en stor 
stekpanna på medelhög värme - oljan ska 
täcka basen. 

Forma smeten till burgare - 2 per person. 

Lägg burgarna i stekpannan och platta till lite med 
stekspaden. Stek i 10-12 min, vänd försiktigt då och 
då, tills de är gyllene och genomstekta.

Förbered koriandercrema
Medan du steker burgarna, grovhacka koriander. 
Skiva gemsallad tunt. Skiva tomat tunt.

 Blanda koriander, limezest och gräddfil 
[1/2 paket, 2 pers] i en skål. 

Värm upp briochebullar i ugnen i 3-4 min.

Servera
Skär hamburgerbröden på mitten. 

Bre koriandercrema på bottenhalvan och toppa 
med 2 bhajibiffar, gemsallad, tomat och mer 
koriandercrema. Pressa över lite limejuice och 
lägg på locket. 

Servera med pommes vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du sätter 
igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vetemjöl, ägg

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Rödlök 1 st 2 st

Ingefära 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Halloumi 7) 1/2 st 1 st

Lime 1 st 1 st

Ägg* 8) 1 st 2 st

Vetemjöl* 13) 75 g 150 g

Tikka masala 30 g 60 g

Koriander 1 påse 1 påse

Gemsallad 1 st 1 st

Tomat 1 st 2 st

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket
Briochebullar 7) 8) 13) 
17) 25) 2 st 4 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
687 g

Energi 572 kj/137 kcal 3929 kj/939 kcal

Fett 6 g 38 g

Varav mättat fett 2 g 15 g

Kolhydrat 17 g 117 g

Varav sockerarter 2 g 16 g

Protein 5 g 37 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,5 g 3,7 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam 25) Soja

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 bhaji!  
Bhaji, även känd som pakora, är en indiskt frityrstekt smårätt som antingen äts som snacks och 
som gatumat. 


