
Gul Paprika  

Tomat  Rödlök  

Panamat  

Kikärtor  Bulgur  

Vitlöksklyfta  Gräddfil  

Bladpersilja  Spenat  

Halloumi  Grönsaksbuljong  

25-35 minuter   

   D   

   D   

Varm kikärtssallad 
med krispig halloumi, bulgur och tomat
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Tärna paprika och tomat i 3 cm stora bitar. 

Skölj kikärtor. 

Placera kikärtor, paprika och tomat på en plåt 
med bakplåtspapper. Blanda med Panamat, en 
generös skvätt olivolja*, salt* och peppar*. Baka i 
ugnen i 15 min.

Koka bulgur
Koka upp en medelstor kastrull med vatten* [4 dl 
| 8 dl]. 

Tillsätt bulgur och grönsaksbuljong, och koka i 
9-10 min eller tills 'al dente'. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka bulgurn 
i kastrullen. 

Stek lök
Skiva rödlök tunt. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme och stek rödlök i 5 min, eller tills 
mjuk. Krydda med en nypa socker* och salt*, och 
lägg sedan över i en skål.

Stek halloumi
Skär halloumi i 2 cm tjocka skivor. 

Hetta upp en ny skvätt olivolja* i stekpannan 
på medelhög värme. Stek halloumi i 2-3 min på 
varje sida.

Blanda dressing
Skölj spenat. Pressa vitlök [1/2 st, 2P]. 
Finhacka persilja. 

Blanda vitlök, persilja, gräddfil [1/2 paket, 2P], en 
nypa salt* och peppar* i en skål. 

Blanda bakade grönsaker tillsammans med 
spenat och färdigkokt bulgur. Krydda med salt* 
och peppar*.

Servera
Servera kikärtssallad i djupa skålar. Toppa med 
halloumi, stekt lök och dressing.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Kastrull, stekpanna, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Gul paprika 1 st 2 st

Tomat 2 st 4 st

Kikärtor 1 paket 2 paket

Panamat 4 g 8 g

Vatten* (steg 2) 4 dl 8 dl
Bulgur 13) 85 g 170 g
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g
Rödlök 1 st 2 st
Socker* (steg 3) efter smak och behov
Halloumi 7) 200 g 400 g
Spenat 60 g 100 g

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
564 g

Energi 526 kj/126 kcal 2967 kj/709 kcal

Fett 6 g 33 g

Varav mättat fett 3 g 17 g

Kolhydrat 10 g 54 g

Varav sockerarter 2 g 12 g

Protein 7 g 39 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 0,7 g 4,1 g

Allergener
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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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello bulgur!  
Bulgur härstammar från Mellanöstern och liknar couscous - men i bulgur bevaras en större del av 
vetekornen, vilket gör bulgur mer närings- och fiberrikt.


