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1. Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200° C varmluft. 

Kärna ur och skär pumpan i klyftor (skalning 
är frivilligt). Dela blomkål [200 g, 2 pers | 400 g, 
4 pers] i små buketter. 

Lägg pumpabitar och blomkål på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olivolja* och strö över 
baharat kryddmix, en nypa salt* och peppar*. 

Blanda runt väl och rosta i ugnen i 20-25 min.

2. Koka bulgur
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) och 
grönsaksbuljong i en medelstor kastrull. 

Tillsätt bulgur och koka i 2-3 min. Sätt på ett lock, 
ta av kastrullen från värmen och ställ åt sidan i 
12-15 min, eller tills du är redo att servera.

3. Pickla lök
Skiva rödlök tunt. 

Blanda vitvinsvinäger, vatten* [3 msk, 2 pers | 
6 msk, 4 pers], en nypa salt* och socker* i en skål. 

Dela rödlökskivorna och rör ner dem i lagen. Ställ 
åt sidan tills servering.

4. Förbered frukt & grönt
Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Grovhacka spenat. 

Grovhacka gurka. 

Grovhacka myntabladen.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten. 

5. Blanda myntadressing
Blanda gräddfil [1/2 burk, 2 pers], en generös skvätt 
citronjuice och hälften av myntan i en skål. 

Fluffa upp bulgurn med en gaffel när den är färdig.  
Blanda sedan ner citronzest och spenat.

Häll av lagen från den picklade löken.

6. Servera
Fördela bulgur, ugnsrostade grönsaker, gurka 
och picklad lök mellan era skålar. 

Klicka över myntadressing och garnera med 
pumpakärnor och återstående mynta. Servera 
med citronklyftor 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.

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Butternutpumpa 1/2 st 1 st

Blomkål 1 st 1 st (stor)

Baharat kryddmix 4 g 8 g

Vatten* (till bulgur) 300 ml 600 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Bulgur 13) 85 g 170 g

Rödlök 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Socker* efter  behov

Citron 1 st 2 st

Spenat 1 påse 1 påse

Gurka 1 st 1 st

Mynta 1 påse 1 påse

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Pumpafrön 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
707 G

Energi 272 kj/65 kcal 1923 kj/460 kcal
Fett 2 g 11 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 8 g 59 g
Varav sockerarter 2 g 16 g
Protein 2 g 17 g
Fiber 2 g 17 g
Salt 0,1 g 0,8 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener och eventuella spår av allergener. Observera 
att näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

Baharat kryddmix ingredienser: Kanel, muskotnöt, 
kryddnejlika, svartpeppar, ingefära

 HELLO GRUNDSMAKER!  
I detta recept använder vi ingredienser som är rika på de 5 grundsmakerna; sött, surt, salt, beskt och 
umami. Precis som med grundfärgerna kan ingen av dessa smaker uppstå genom att kombineras med 
andra smaker.


