
Koriander  

Gurka  Yoghurt  

Falafel  

Grönsaksbuljong  Bulgur  

Grekisk Salladsost  Salladsmix  

Gul Paprika  Morot  

15-25 minuter      M   

Falafelsallad 
med bulgur och grekisk salladsost
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Koka bulgur
Koka upp en medelstor kastrull med vatten* [4 dl 
| 8 dl]. 

Tillsätt bulgur och grönsaksbuljong, och koka i 
9-10 min eller tills 'al dente'. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka bulgur i kastrullen.

Blanda dressing
Grovhacka koriander (spara lite till garnering). 

Blanda yoghurt, koriander, en nypa salt* och 
peppar* i en liten skål.

Förbered grönsaker
Riv morot (oskalad). 

Halvera gurka på längden, ta bort kärnor och skär 
i halvmånar. 

Tärna paprika i 2 cm stora bitar. 

Skölj salladsmix.

Stek falafel
Hetta upp en stor stekpanna på medelhög värme 
och tillsätt olivolja* så det täcker pannan. Stek 
falafel i 2-3 min på varje sida, eller tills krispiga 
och genomvarma.

Blanda sallad
Blanda bulgur, salladsmix, morot, gurka, 
paprika, en generös skvätt olivolja*, en nypa salt* 
och peppar* i en stor skål.

Servera
Lägg upp sallad i skålar. Toppa med falafel och 
korianderyoghurt. Strö över grekisk salladsost 
och garnera med sparad koriander.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Kastrull, stekpanna, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Vatten* (steg 1) 4 dl 8 dl

Bulgur 13) 85 g 170 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Koriander 1 påse 1 påse

Yoghurt 7) 75 g 150 g

Morot 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Gul paprika 1 st 2 st

Salladsmix 60 g 100 g

Falafel 3) 23) 250 g 500 g

Grekisk salladsost 7) 100 g 150 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
532 g

Energi 580 kj/139 kcal 3084 kj/737 kcal

Fett 6 g 34 g

Varav mättat fett 5 g 27 g

Kolhydrat 12 g 65 g

Varav sockerarter 2 g 11 g

Protein 6 g 30 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,9 g 4,8 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 23) Senap

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. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello bulgur!  
Bulgur härstammar från Mellanöstern och liknar couscous - men i bulgur bevaras en större del av 
vetekornen, vilket gör bulgur mer närings- och fiberrikt.


