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Fraiche  Citron    
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Græskarkerner  Agurk  

Grøntsagsbouillon  Hvidvinseddike  

Mynte

Rødløg  Spinat  
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Blomkål-græskarbowl 
med bulgur & mynte
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1. Bag grøntsager
Forvarm ovnen til 220°C/200°C varmluft. 

Skær butternutsquash (skrællet eller uskrællet) i 
både, og fjern kerner. Skær blomkål [200 g, 2 pers | 
400 g, 4 pers] i små buketter. 

Fordel butternutsquash og blomkål på en 
bageplade med bagepapir, og dryp med en 
smule olivenolie*. 

Drys med baharat, salt* og peber*. 

Vend sammen, og bag i 20-25 min.

2. Kog bulgur
Bring vand* og grøntsagsbouillon i kog i en gryde. 

Tilsæt bulgur, og kog i 2-3 min. Tag gryden af 
varmen, og dæk til med låg. 

Lad hvile i 12-15 min.

3. Sylt løg
Skær rødløg i tynde skiver. 

Bland hvidvinseddike, vand* [3 spsk, 2 pers.  | 
6 spsk, 4 pers], et nip salt* og peber* i en skål. 
Tilsæt rødløg, og stil til side.

4. Forbered grøntsager
Riv citronskal, og skær citron i både. Hak 
spinat groft. 

Hak agurk groft. Hak mynteblade groft.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du 
river skallen.

5. Lav myntedressing
Bland fraiche, citronsaft og 1/2 mynte i en skål. 

Bland citronskal og spinat i gryden med bulgur.

Dræn syltede rødløg i en si.

6. Server
Anret bulgursalat, bagte grøntsager, agurk og 
syltede rødløg på tallerkener. 

Top med myntedressing, græskarkerner og 
resterende mynte. 

Server med citronbåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, gryde, si, bageplade, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Butternutsquash 1/2 stk 1 stk

Blomkål 1 stk 1 stk (stor)

Baharat 4 g 8 g

Vand* (trin 2) 300 ml 600 ml

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Bulgur 13) 85 g 170 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidvinseddike 25 ml 50 ml

Citron 1 stk 2 stk

Spinat 1 pose 1 pose

Agurk 1 stk 1 stk

Mynte 1 pose 1 pose

Fraiche 7) 75 g 150 g

Græskarkerner 20 g 40 g

Salt*, peber*, olie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
705 G

Energi 270 kj/65 kcal 1902 kj/455 kcal

Fedt 2 g 11 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 8 g 59 g

Heraf sukkerarter 2 g 16 g

Protein 2 g 17 g

Fiber 2 g 16 g

Salt 0,1 g 0,8 g

Allergener
7) mælk 10) selleri 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af allergener. Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet 
kan ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog (vand, 
løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, hvidløg, 
krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, gærekstrakt, 
sukker, aroma, rapsolie

 5 GRUNDSMAGE  
I denne opskrift bruger vi ingredienser, der er rige på de 5 grundsmage; sød, sur, salt, bitter og umami. 
Som med grundfarverne, kan ingen af disse smagsoplevelser opnås ved at kombinere med andre smage.


