
Blomkål  

Grönsaksbuljong  Fullkornscouscous  

Milda Mahal  

Vitlöksklyfta  Morot  

Spenat  Bladpersilja  

Ekologisk Citron  

Mynta  Pistagenötter  

Yoghurt  Granatäpple  

Rödlök  Gurka  

35-45 minuter       N   

Ugnsrostad blomkål 
med fullkornstabbouleh, myntayoghurt och pistagenötter
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Rosta blomkål
Sätt ugnen på 240°C/220°C (varmluft). 

Ta bort gröna blad från blomkål. Placera blomkål 
på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olivolja* och gnid in Milda Mahal, salt* och 
peppar* tills blomkålen är täckt. Rosta i toppen av 
ugnen i 30 min tills gyllene. 

Tillsätt pistagenötter bredvid blomkålen när det 
återstår 5 min av tillagningstiden.

Koka couscous
Finhacka eller pressa vitlök. Riv morot (oskalad). 

Hetta upp en klick smör* och en skvätt olivolja* 
i en medelstor kastrull på medelhög värme. Fräs 
vitlök och morot i 1-2 min. 

Tillsätt vatten* [2½ dl | 5 dl] och grönsaksbuljong, 
och koka upp. Tillsätt couscous och en skvätt 
olivolja* och rör om. Ta av från värme och låt 
stå under lock i 5 min, eller tills vattnet har 
absorberats. Rör om med en gaffel och låt 
svalna något.

Förbered råvaror
Skölj och grovhacka spenat. Finhacka rödlök 
och gurka. Finhacka mynta och persilja. Riv 
citronzest [1/2 st, 2P] och skär citron i klyftor. 

Rulla granatäpple med händerna. Det hjälper 
kärnorna att lossna. Halvera granatäpple. 
Håll granatäpple över en stor skål med vatten 
och använd fingrarna för att lossa kärnorna. 
Häll av vatten från kärnorna, och ta bort det 
vita fruktköttet. 

TIPS: Genom att lossa kärnorna i vatten förhindrar 
du att köket färgas rosa!

Blanda tabbouleh
Blanda gurka, rödlök, spenat och hälften av 
persiljan (spara lite till garnering) i en stor skål. 

Rör sedan i färdiglagad couscous, en generös 
skvätt limejuice, salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] och peppar*.

Blanda myntayoghurt
Blanda yoghurt, citronzest och mynta i en liten 
skål. Krydda med salt* och peppar*. 

Grovhacka färdigrostade pistagenötter.

Servera
Skär rostad blomkål i 2 cm stora buketter. 

Lägg upp tabbouleh på tallrikar. Toppa med 
blomkål och skeda över myntayoghurt. 

Garnera med granatäpple, pistagenötter och 
resterande persilja.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Blomkål 550 g 1100 g

Milda Mahal 4 g 8 g

Pistagenötter 2) 15 g 30 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Smör* 7) (steg 2) efter smak och behov

Vatten* (steg 2) 21/2 dl 5 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Fullkornscouscous 13) 100 g 200 g

Spenat 60 g 100 g

Rödlök 1/2 st 1 st

Mynta 1 påse 1 påse

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Citron, ekologisk 1/2 st 1 st

Granatäpple 1/2 st 1 st

Gurka 1 st 1 st

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

Yoghurt 7) 75 g 150 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
632 g

Energi 298 kj/71 kcal 1882 kj/450 kcal

Fett 2 g 11 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 10 g 60 g

Varav sockerarter 4 g 24 g

Protein 3 g 20 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,3 g 1,6 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 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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