
Rödlök  

Grönsaksbuljong  Bulgur  

Citron  

Kikärtor  Mynta  

Mandel  

Rucola  Salladsost  

Zucchini  Körsbärstomater  

30 minuter    C   

Bulgur- och kikärtsröra 
med salladsost och zucchiniremsor
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1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

Halvera  och finhacka rödlök. Finriv citronens 
yttersta skal och dela sedan citronen. Grovhacka 
mynta. Skölj kikärtor i en sil med kallt vatten tills 
vattnet klarnar. 

2. Stek rödlök
Hetta upp en skvätt olivolja* i en kastrull på 
medelvärme. Fräs rödlök tills den har mjuknat, 
2-3 min. Lägg i bulgur och grönsaksbuljong.

3. Häll i kikärtor
Häll i vattnet* (se mängd i ingredienslistan) från 
vattenkokaren i kastrullen. Rör i kikärtor och sätt 
på ett lock. 

Sätt kastrullen åt sidan och låt stå tills redo att 
servera, ca 12-15 min.

4. Skala zucchini
Halvera körsbärstomater (de större i fyra 
bitar). Skala zucchinin i långa remsor med en 
grönsaksskalare tills du når den mjuka insidan. 
Grovhacka zucchinins mjuka insidan.

Blanda zucchinin med en skvätt olivolja*, 
citronjuice, en nypa salt* och peppar* i en bunke.

5. Krydda bulgur
När bulgurn är klar kan du ta av locket och 
rör i mynta och körsbärstomater i kastrullen. 
Tillsätt en nypa av citronzest och smula i 
halva salladsosten. 

Smaksätt med salt*, peppar* och en skvätt 
citronjuice efter smak. 

6. Servera
Lägg upp bulgur- och kikärtsröran i era skålar 
och strö över resterande salladsost. Toppa med 
rucola och prydligt upplagda zucchiniremsorna. 
Avsluta med mandlar och en skvätt olivolja*.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, kastrull, sil, rivjärn, 
bunke, grönsaksskalare 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 1 st

Citron 1 st 1 st

Mynta 1 påse 1 påse

Kikärtor 1 paket 2 paket

Bulgur 11) 13) 100 g 200 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Vatten* 200 ml 400 ml

Körsbärstomater 200 g 400 g

Zucchini 220 g 440 g

Salladsost 7) 1 st 1 st

Rucola 50 g 100 g

Mandel 2) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
576 G

Energi 484 kj/116 kcal 2757 kj/659 kcal

Fett 5 g 29 g

Varav mättat fett 2 g 14 g

Kolhydrat 10 g 60 g

Varav sockerarter 2 g 11 g

Protein 6 g 34 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 0,5 g 3,1 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

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

 HELLO BULGUR!  
Bulgur är en av det äldsta preparerade matvaror dokumenterade och tros härstamma från 
forna Babylonien.


