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1. Rosta blomkål
Sätt ugnen på 175°C. 

Skär blomkål i ca 3 cm stora buketter. Blanda dem 
med en skvätt olivolja*, en nypa salt* och cajun 
kryddmix (stark!) i en bunke. 

Placera blomkålsbuketterna på en plåt med 
bakplåtspapper. Rosta i ugnen i 20-25 min tills 
blomkålen är gyllene. 

Skär halloumi i 1 cm breda skivor och blötlägg i en 
skål med kallt vatten*.

2. Laga quinoa
Koka upp quinoa och vatten* (se ingredienslistan) 
i en kastrull med lock. 

Sänk till medelvärme och ta av locket, låt sjuda 
i 10-12 min tills quinoan är klar och vattnet 
har absorberats. 

Häll av eventuellt extra vatten, sätt på locket igen 
och ställ åt sidan.

3. Blanda quinoasallad
Dela citron i klyftor. Grovhacka koriander. 

Kärna ur och finhacka paprika. Kärna ur och skiva 
chili [1/2 st, 2 pers] tunt. 

När quinoan är klar, blanda ner paprika, en skvätt 
citronjuice och hälften av koriandern. Krydda 
med salt* [1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] och rör 
om väl. 

Strö över chili (stark!) efter smak och behag.

4. Laga guacamole
Mosa avokado med citronjuice [1 msk, 2 pers], en 
nypa salt* och peppar* med en gaffel i en skål. 

Rör sedan ner guacamolen i quinoasalladen.

 

5. Stek halloumi
Pressa vitlök. 

Häll av vattnet från halloumin och marinera 
bitarna i vitlök, citronjuice [1 msk, 2 pers | 2 msk 
4 pers] och en skvätt olivolja* i skålen.

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek halloumi i ca 2 min på varje sida 
tills de är gyllene. 

6. Servera
Fördela blomkålen och guacamolequinoan 
mellan era tallrikar. Toppa med halloumibitar, 
koriander och en skvätt citronjuice.

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, stekpanna, kastrull, sil, bakplåt, 
vitlökspress, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Blomkål 450 g 900 g

Cajun kryddmix (stark!) 2 g 4 g

Halloumi 7) 200 g 400 g

Quinoa 100 g 200 g

Vatten* 300 ml 600 ml

Citron 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Röd paprika 1 st 2 st

Chili (stark!) 1/2 st 1 st

Avokado 1 st 1 st (stor)

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
583 G

Energi 496 kj/119 kcal 2889 kj/691 kcal
Fett 6 g 37 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 8 g 47 g
Varav sockerarter 2 g 11 g
Protein 7 g 38 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,4 g 2,3 g

Allergier
7) Mjölk  

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

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan

 HELLO SMAKLÖKAR!  
Brukar du servera chili till dina barn? Oavsett ålder, testa och se om de gillar stark mat! Öppna nya dörrar  
och låt dem testa sig fram.


