
Kikärtor  

Gurka  Körsbärstomater  

Dukkah-Njuta  

Grönsaksbuljong  Bulgur  

Grekisk Salladsost  

Solrosfrön  Hummus  

Salladsmix  Mynta  

15-25 minuter    K   

Kikärtssallad 
med dukkah, grekisk salladsost, hummus och körsbärstomater



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2021-V03

Baka kikärtor
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skölj kikärtor. 

Blanda kikärtor, dukkah-njuta [1/2 paket, 2 pers], 
olivolja* [1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers], en nypa 
salt* och peppar* i en skål. 

Sprid ut kikärtor på en plåt med bakplåtspapper 
och baka i 10-12 min. Ta ut och vänd efter hälften 
av tiden.

Koka bulgur
Koka upp en kastrull med vatten. 

Tillsätt bulgur och buljong, och koka i 9-10 min 
eller till de är ‘al dente'. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka bulgur i kastrullen. 

Hacka grönsaker
Finhacka gurka [1/2 st, 2 pers], tomat och mynta.

Förbered sallad
Blanda gurka, tomater, salladsmix, bulgur och 
en skvätt olivolja* i en stor skål.

Blanda hummus
Blanda hummus med olivolja* [1 msk, 2 pers | 
2 msk, 4 pers] och vatten* [1/2 msk, 2 pers | 1 msk, 
4 pers] i en skål.

Servera
Servera salladen i djupa skålar. Toppa med 
bakade kikärtor, smulad salladsost [1/2 st, 2 pers], 
hummus, solroskärnor och mynta.

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, kastrull, sil, bakplåt, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Kikärtor 1 paket 2 paket

Dukkah-njuta 3) 9) 1/2 paket 1 paket

Olivolja* (steg 1) 1 msk 2 msk

Vatten* (steg 2) 150 ml 300 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Bulgur 13) 85 g 170 g

Gurka 1/2 st 1 st

Körsbärstomater 125 g 250 g
Mynta 1 påse 1 påse
Salladsmix 1 påse 1 påse

Hummus 3) 50 g 100 g

Olivolja* (steg 5) 1 msk 2 msk

Grekisk salladsost 7) 1/2 st 1 st

Solrosfrön 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
416 g

Energi 635 kj/152 kcal 2642 kj/632 kcal

Fett 8 g 34 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 12 g 49 g

Varav sockerarter 1 g 5 g

Protein 6 g 25 g

Fiber 4 g 16 g

Salt 0,8 g 3,4 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri 13) Gluten 

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  Hello kikärtor!  
Låt inte kikärtor förbigås! Tillsammans med kryddor och örter kan du skapa magi i köket på bara några 
minuter. Rosta dem ihop med rotfrukter, kombinera i sallader eller rosta som topping till soppa.


