
Broccoli  

Morot  Salladslök  

Sötpotatis  

Chili  Couscous  

GräddfilGurka  

Vitlök  Vetemjöl     

Za'Atar    Halloumi  

30-40 minuter    E   

Halloumi- och couscousplättar 
med sötpotatisklyftor och rostad broccoli
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1. Baka sötpotatis & broccoli
Sätt ugnen på 200°C. Fyll en vattenkokare med 
vatten* och koka upp vattnet. 

Dela broccoli i mindre buketter. Skär sötpotatis i 
klyftor. Placera broccoli och sötpotatis på en plåt 
med bakplåtspapper. 

Ringla över olja*, krydda med en nypa salt* och 
peppar*.  Blanda runt så att grönsakerna täcks. 

Rosta grönsakerna i ugnen 15-20 min.

2. Förbered grönsaker
Lägg couscous i en bunke och häll över kokande 
vatten* (se ingredienslistan). Rör om och låt stå i 
ca 5 min. 

Kärna ur och finhacka chili. Finhacka salladslök. 

Häll av saltlaken från halloumin och riv osten.

Riv morot.

3. Blanda grönsaksmix
Tillsätt chili (stark!), salladslök, halloumi, 
morotsriv, za’atar, ägg* och mjöl i skålen med 
couscous. Krydda med en nypa salt* och peppar* 
och blanda väl.

4. Stek plättar
Hetta upp en skvätt olja* och en klick smör* i en 
stekpanna på medelvärme. 

Forma couscousblandningen till biffar, och när 
smöret slutat bubbla, stek dem 5-6 min på varje 
sida. Det blir ca 4 biffar per person.

5. Blanda dressing
Finhacka vitlök. Riv gurka. 

Blanda en dressing av gurkbitarna, gräddfil 
[1/2 burk, 2 pers] och vitlök i en skål. Krydda med 
en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela halloumi- och couscousplättarna och de 
ugnsrostade grönsakerna mellan era tallrikar. 
Servera med gurkdressingen, och hugg in!

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, rivjärn, bunke, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, ägg, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Broccoli 250 g 500 g

Sötpotatis 450 g 900 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Vatten*(steg 2) 200 ml 400 ml

Chili 1 st 1 st

Salladslök 1 st 2 st

Halloumi 7) 200 g 400 g

Morot 1 st 2 st

Za'atar 4 g 8 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Vetemjöl 13) 2-3 msk 4-5 msk

Smör* 7) efter  behov

Vitlök 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
789 G

Energi 509 kj/122 kcal 4019 kj/961 kcal
Fett 4 g 35 g
Varav mättat fett 2 g 18 g
Kolhydrat 13 g 106 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 6 g 49 g
Fiber 2 g 15 g
Salt 0,4 g 3,1 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO ZA'ATAR  
Lär känna za’atar, en kryddblandning vanlig i Mellanöstern och Nordafrika bestående av bland annat 
sumak, rostad lök och timjan som rörs ut i olja. 


