
35-45 minutter 

Kartofler  

Tomat  Panamad  

Blomkål  

Panko  Mayonnaise  

Fraiche 10%BBQ-Sauce  

Blandet Salat  Agurk  

   D   

   D   

Buffaloblomkål 
med BBQ-sauce, grøn salat & kartoffelbåde



Forbered grøntsager
Skær tomat i 2 cm tern. 

Hak agurk groft.

Lav salat
Vend salat, tomat, agurk og en smule olivenolie* 
med et nip salt* og peber* i en skål.

6. Server
Anret kartoffelbåde, blomkål og salat 
på tallerkener. 

Dryp med BBQ-sauce. 

Server med fraiche.

Velbekomme!

Lav kartoffelbåde
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær kartofler (uskrællet) i både. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 
Vend sammen. 

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil sprøde.

Paner blomkål
Skær blomkål i små buketter. 

Bland mayonnaise og blomkål i en skål. 

Bland panko, Panamad og en smule olivenolie* 
med et nip salt* og peber* i en anden skål. 

Vend sammen i skålen med blomkål.

Bag blomkål
Fordel blomkål på en anden bageplade 
med bagepapir. 

Bag i ovnen i 20-25 min, eller indtil gyldne.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.

Køkkenredskaber
Skærebræt, bageplade, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Kartofler 500 g 1000 g

Blomkål 1 stk 2 stk

Mayonnaise 8) 9) 100 g 200 g

Panko 13) 30 g 50 g

Panamad 4 g 8 g

Tomat 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Blandet salat 1 pose 1 pose

BBQ-sauce 9) 14) 1 pakke 2 pakker

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
815 g

Energi 391 kj/94 kcal 3186 kj/762 kcal

Fedt 5 g 41 g

Heraf mættet  fedt 1 g 6 g

Kulhydrat 9 g 77 g

Heraf sukkerarter 3 g 22 g

Protein 2 g 17 g

Fiber 1 g 12 g

Salt 0,2 g 1,7 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2020-U51

 HELLO BLOMKÅL!  
Hvis du vil neutralisere smagen af blomkål, findes der enkle tricks; kombiner fedme, sødt og surt, så 
skaber du balance i blomkålens bitterhed.


