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1. Dela blomkål
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär blomkål i små buketter. Placera dem på en 
plåt med bakplåtspapper. Dela smör* i mindre 
skivor och fördela över blomkålen. Strö över 
panko och krydda med salt* och peppar*. 

Baka i ugnen i 15-20 min tills blomkålen är krispig.

2. Mosa bönor
Medan blomkålen står i ugnen, ta fram en sil och 
skölj av kidneybönorna. 

Lägg ungefär en tredjedel av bönorna i en skål och 
mosa dem med en gaffel - dessa ska användas till 
att göra såsen tjockare.

3. Förbered grönsaker
Tärna zucchini smått. Finhacka vitlök. Grovhacka 
koriander, även stjälkarna.

4. Laga gryta
Hetta upp en skvätt olja* i en kastrull på 
medelvärme. Stek zucchinin i 3 min under 
omrörning. Tillsätt vitlök och baharat kryddmix 
och fortsätt röra runt i 1 minut. 

Häll i de krossade tomaterna och vatten* (se 
mängd i ingredienslistan) och låt sjuda i 5 min. 

Tillsätt både hela och mosade bönor och låt 
grytan puttra tills den har tjock något, ca 5 min.

5. Rör i koriander
Blanda ner hälften av koriandern i grytan och ta 
bort kastrullen från värmen. Smaksätt med salt* 
och peppar*.

6. Servera
Sleva upp den kryddiga böngrytan i djupa tallrikar 
och toppa med en klick gräddfil på. Placera 
blomkålen och panko från plåten ovanpå. Avsluta 
med att strö över resterande koriander.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, bakplåt, bakplåtspapper, skål 

Skafferivaror
Salt*, peppar*, olja*, smör*, vatten*

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Blomkål 450 g 900 g

Smör* 7) 20 g 40 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Kidneybönor 1 paket 2 paket

Zucchini 220 g 440 g

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Koriander 1 påse 1 påse

Baharat kryddmix 2 g 4 g

Krossade tomater 1 burk 2 burk

Vatten* 75 ml 150 ml

Gräddfil  7) 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
749 G

Energi 195 kj/46 kcal 1456 kj/348 kcal

Fett 1 g 9 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 5 g 38 g

Varav sockerarter 2 g 11 g

Protein 3 g 24 g

Fiber 1 g 10 g

Salt 0,1 g 0,7 g

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

Allergier
7) Mjölk 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Baharat kryddmix ingredienser: Kanel, muskotnöt, 
kryddnejlika, svartpeppar, ingefära

 HELLO BLOMKÅL!  
Ge blomkålen längre hållbarhet genom att förvara den i kylskåpet i en plastpåse med de yttre skyddande 
bladen kvar.


