
35-45 minutter

Balsamico  

Agurk  Rødløg  

Grøntsagsbouillon  

Saha-Ras  Aubergine  

Bulgur  Mandler  

Citron  Bredbladet Persille  

Yoghurt  Græsk Salatost  

Mynte  Gulerod  

   N   

Ostegratineret aubergine 
med bulgur, karamelliserede rødløg & myntesalat



Kog bulgur
Tilsæt bulgur, grøntsagsbouillon og resterende 
Saha-Ras til gryden med kogende vand*, og kog i 
9-10 min, eller indtil ‘al dente'. 

Hæld vand fra gennem en si, og kom bulgur 
tilbage i gryden. Tilsæt persille, og rør rundt. 

Tilsæt en smule olivenolie*, og krydr med salt* 
[1/4 tsk | 1/2 tsk] og et nip peber*.

Tilsæt ost
Tag bagepladen med aubergine ud af ovnen, og 
skru op for varmen til 240°C/220°C varmluft. 

Top aubergine med smuldret græsk salatost, 
og bag øverst i ovnen i 4-5 min, eller indtil osten 
er gylden.

Server
Anret bulgur i dybe tallerkener.

Top med aubergine, myntesalat og rødløg.

Dryp med en klat yoghurt.

Drys med med mandler og resterende mynte. 

Server med citronbåde.

Velbekomme!

Bag aubergine
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Del aubergine på langs, og skær 1 cm dybe ridser 
på kryds og tværs. Dryp med en smule olivenolie*, 
og krydr med halvdelen af Saha-Ras og et stort 
nip salt* og peber*. Placer aubergine på en 
bageplade med bagepapir. 

Bag øverst i ovnen i 22-25 min, eller indtil mør 
og gylden.

Forbered grøntsager
Bring vand* [8 dl | 16 dl] i kog i en gryde. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Hak agurk groft. Hak mynte fint. 

Skræl gulerod til lange, tynde bånd. 

Hak persille [1/2 pose, 2P] groft. 

Skær citron [1/2 stk, 2P] i både. 

Hak mandler groft.

Karamelliser rødløg
Opvarm en smule olivenolie* i en mellemstor 
stegepande på middelhøj varme. 

Steg rødløg i 5-6 min, eller indtil bløde. 

Tilsæt balsamico, sukker* [1/2 tsk | 1 tsk] og vand* 
[1 spsk | 2 spsk], og rør godt rundt. Steg videre i 
3-4 min, eller indtil karamelliseret. 

Bland agurk, gulerod, mynte (gem lidt til 
anretning), et stort skvæt citronsaft og en smule 
olivenolie* i en skål. Rør godt rundt, og smag til 
med salt* og peber*.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.        
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, vand

Ingredienser
 2P  4P

Aubergine 1 stk 2 stk

Saha-Ras 4 g 8 g

Vand* (trin 2) 8 dl 16 dl

Rødløg 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Mynte 1 pose 1 pose

Gulerod 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1/2 pose 1 pose

Citron 1/2 stk 1 stk

Mandler 2) 20 g 40 g

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Sukker* (trin 3) 1/2 tsk 1 tsk

Vand* (trin 3) 1 spsk 2 spsk

Bulgur 13) 170 g 340 g

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Salt* (trin 4) 1/4 tsk 1/2 tsk

Græsk salatost 7) 100 g 150 g

Yoghurt 7) 75 g 150 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion   
503 g

Energi 530 kj/127 kcal 2668 kj/638 kcal

Fedt 5 g 23 g

Heraf mættet  fedt 2 g 11 g

Kulhydrat 14 g 72 g

Heraf sukkerarter 3 g 15 g

Protein 5 g 26 g

Fiber 4 g 18 g

Salt 0,6 g 3,0 g

Allergener
2) nødder 7) mælk 10) selleri 13) gluten 14) sulfitter

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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5041 0826 100% genbrugspapir

 HELLO AUBERGINE!  
Aubergine er en op til 1,5 meter høj plante, som dyrkes for sine aflange, violette frugter.


