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Rosta rotfrukter
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär oskalad rödbeta i 2 cm stora bitar. Skär 
rödlök i 2 cm breda klyftor. Dela oskalade 
morötter på längden. 

Lägg grönsakerna på en plåt med bakplåtspapper. 
Ringla över olivolja*, krydda med peppar* och 
dukkah-njuta [1/2 paket, 2 pers]. Blanda väl och 
rosta i ugnen i 20-25 min.

Koka bulgur
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) och 
grönsaksbuljong i en kastrull. 

Tillsätt bulgur och låt koka i 2-3 min. Sätt på 
ett lock, ta av från värmen och ställ åt sidan i 
12-15 min, eller tills servering.

Förbered råvaror
Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Grovhacka mandlar och spenat [1/2 påse, 2 pers]. 

Finhacka dill och körvel. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

Blanda vinägrett
Blanda hälften av dillen och körveln i en skål 
tillsammans med citronzest, senap [1/2 paket, 
2 pers], honung [1/2 paket, 2 pers]. 

Rör sedan i olivolja*, vatten (se ingredienslistan) 
och juice från halva citronen. 

Krydda med en nypa salt* och peppar*, och 
blanda väl.

Smaksätt bulgur
När bulgurn är klar, blanda ner spenat, en nypa 
salt* och peppar*.

Servera
Fördela bulgur mellan era tallrikar och toppa med 
rostade rotfrukter. 

Smula över salladsost [1/2 st, 2 pers], garnera med 
mandlar, dill och körvel och avsluta med att 
ringla över vinägretten.

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, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Rödbeta 2 st 3 st

Rödlök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Morot, lila 1 st 2 st

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

Vatten* 3 dl 6 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Bulgur 13) 85 g 170 g
Citron 1 st 1 st
Mandlar 2) 20 g 40 g

Spenat 1/2 påse 1 påse

Dill 1 påse 1 påse

Körvel 1 påse 1 påse

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

Honung 1/2 paket 1 paket

Grekisk salladsost 7) 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
421 g

Energi 502 kj/120 kcal 2109 kj/504 kcal

Fett 4 g 18 g

Varav mättat fett 2 g 7 g

Kolhydrat 14 g 60 g

Varav sockerarter 6 g 26 g

Protein 5 g 20 g

Fiber 3 g 14 g

Salt 0,6 g 2,6 g

Allergener
2) Nötter 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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 Hello körvel!  
Denna goda krydda smakar och doftar lite som lakrits och är en aning söt. Använd till såser, soppor och 
fisk-, kyckling-, rotfrukts- och äggrätter.


