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

Skär potatis i 1 cm breda klyftor och placera 
dem på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olivolja*, krydda med salt* och peppar*. 

Blanda så att klyftorna täcks och rosta  dem i ugnen 
i 25-30 min, eller tills de är mjuka och gyllene.

2. Panera blomkål
Dela blomkålen i små buketter.

Blanda blomkålsbuketterna ordentligt med 
majonnäs i en bunke. 

Blanda panko, Central American Style kryddmix 
(stark!), en skvätt olivolja*, en nypa salt och 
peppar i en skål. 

Häll pankoblandningen över blomkålen och 
blanda runt så att den täcks.

3. Rosta blomkål
Sprid blomkålen jämnt på en ny plåt med 
bakplåtspapper. Rosta i ugnen i 20-25 min.

4. Förbered grönsaker
Skiva gemsallad och rädisor tunt. 

Grovhacka gurka.

5. Laga sallad
Blanda en skvätt olivolja*, vitvinsvinäger 
[1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers] och en nypa salt* och 
peppar* i salladsskål. 

Rör i gemsallad, rädisskivor och gurkbitar 
i salladsskålen när det återstår 5 min av 
potatisklyftornas tillagningstid.

6. Servera
Fördela potatisklyftor, buffaloblomkål och 
vårsalladen mellan era tallrikar. Servera med 
gräddfil 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, bakplåtar, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Blomkål 450 g 900 g

Majonnäs 8) 9) 100 g 200 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g
Central American Style 
kryddmix (stark!)

8 g 16 g

Gemsallad 1/2 st 1 st

Rädisor 1/2 påse 1 påse

Gurka 1 st 1 st

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
857 G

Energi 367 kj/88 kcal 3144 kj/752 kcal
Fett 5 g 42 g
Varav mättat fett 1 g 6 g
Kolhydrat 8 g 71 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 2 g 20 g
Fiber 2 g 15 g
Salt 0,2 g 1,5 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten  

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.

 HELLO BLOMKÅL!  
Om du vill neutralisera smaken på blomkål finns det enkla knep att ta till; kombinera med fett, sött och 
surt så balanserar du blomkålens beska.


