
Blomkål  

Kålmix  Couscous  

Panko Ströbröd  

Grönsaksbuljong  Ketchup  

TomatGurka    

Majonnäs  Asiatisk Dressing  

20-30 minuter    K   

Krispig blomkål 
med grönkålssallad och asiatisk majonnäs
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Ugnsbaka blomkål
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Blanda ketchup och hälften av majonnäsen i en 
liten skål. Skär blomkål i små buketter och lägg 
dem i en bunke. 

Blanda blomkålen med majomixen, lite olivolja, 
en nypa salt*. Tillsätt panko och vänd tills 
blomkålen är täckt. 

Sprid ut blomkålen på en plåt med 
bakplåtspapper och stör över kvarvarande panko. 
Baka i 15-20 min. 

Laga couscous
Tillsätt vatten* (se ingredienslista) och buljong i 
en mellanstor kastrull. Koka upp. 

Rör i couscous och ringla över olivolja*. Täck 
med lock och ta av kastrullen från värme. Låt stå i 
5 min, eller tills vattnet har absorberats. Fluffa upp 
en gaffel.

Hacka grönsaker
Tärna gurka [1/2 st, 2 pers] och tomat i 2 cm 
stora bitar.

Blanda majonnäs
Blanda asiatisk dressing, vatten* [1 msk, 2 pers | 
2 msk, 4 pers] och resten av majonnäsen.

Blanda sallad
Blanda färdig couscous med kålmix, gurka och 
tomat i en skål.

Servera
Servera couscoussallad i djupa skålar med panko 
blomkål och ringla över asiatisk majonnäs!

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, bakplåt, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Ketchup 9) 25 g 50 g

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Blomkål 1 st 1 st

Panko ströbröd 13) 50 g 75 g

Vatten* 250 ml 500 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Gurka 1/2 st 1 st

Tomat 1 st 2 st

Asiatisk dressing 3) 11) 13) 40 g 80 g

Kålmix 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
472 g

Energi 533 kj/127 kcal 2515 kj/601 kcal

Fett 5 g 24 g

Varav mättat fett 0 g 2 g

Kolhydrat 15 g 73 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 3 g 16 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,6 g 2,6 g

Allergener
3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 10) Selleri 11) Soja 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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 Hello panko!  
Panko består av större smulor än vanligt ströbröd, vilket ger det en spröd och luftig konsistens.


