
Blomkål  

Tranbär    Basmatiris  

Lök  

Garam masala   Morot  

Gräddfil

Chili  Mandel  

Koriander  Grönsaksbuljong  

 VEGETRISK  35-40 minuter    C   

Rostad blomkålsbiryani 
med tranbär och mandlar
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C. 

Skär blomkål i 2 cm stora buketter. Halvera 
och skiva lök tunt. Skiva morot tunt (skalning 
är valfritt).

2. Rosta blomkål
Placera blomkålsbuketterna på en bakplåt täckt 
med bakplåtspapper. Häll över en skvätt olja* och 
krydda med salt* och peppar*. Blanda och sprid 
sedan buketterna jämnt över plåten. Rosta tills 
möra och lätt gyllenbruna, 20-25 min.

3. Stek lök och morot
Hetta upp en skvätt olja* i en djup medelstor 
stekpanna på medelvärme. Tillsätt lök och morot. 
Fräs tills löken har mjuknat, ca 5 min.  
 
Häll i garam masala, rör om tills doftande, ca 
1 min.

4. Koka ris
Rör i basmatiris och tranbär i stekpannan. Häll i 
vatten* och grönsaksbuljong och koka upp. 

Sänk värme och låt sjuda under lock tills vattnet är 
absorberat och riset är färdigkokt , 16-18 min. 

TIPS: Häll i lite extra vatten om vätskan har 
absorberats innan riset är färdigt. 

5. Färdigställ biryani
Grovhacka koriander (spara några blad till 
servering) och mandlar medan biryanin sjuder. 
Halvera chili, ta bort frön och skiva tunt. 

Blanda i koriander, mandlar och rostad blomkål 
när riset är färdigkokt.

6. Servera
Fördela blomkålsbiryanin i djupa tallrikar. 
Toppa med gräddfil och strö över chili och 
sparade korianderblad. 

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, bakplåt, bakplåtspapper

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja, Vatten

Innehåll
 2 PERS.  4 PERS.

Blomkål 1/2 st 1 st

Lök 1/2 st 1 st

Morot 2 st 4 st

Garam masala 3 g 6 g

Basmatiris 150 g 300 g

Tranbär 20 g 40 g

Vatten* 500 ml 1000 ml

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Koriander 1 påse 1 påse

Mandel 2) 20 g 40 g

Chili 1 st 1 st

Gräddfil 7) 1 burk 2 burkar

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror  

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER             
100G

PER PORTION 
418 G

Energi 526 kj/126 kcal 2197 kj/525 kcal

Fett 3 g 14 g

varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 20 g 83 g

varav sockerarter 4 g 18 g

Protein 4 g 16 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,1 g 0,6 g

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

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
För bästa resultat vid matlagning efter 
recept, skär grönsakerna i given storlek för att 
matcha tillagningstiden.


