Vegansk grilltallrik med Vegonade
Roasted Peppers
Gör så här:

Ingridienser
VEGOKÖTTET:1 paket Vegonade
Roasted Pepper, 1 paket vegokött,
förslagsvis naturell oumph, naturell
pulled vegme eller hälsans köks
filébitar, 150 g färsk blomkål
TOMATSALSA: 1 paket Vegonade
Roasted Pepper ,5 hela tomater, 1
hel vitlök, 1 röd chili, 1 rödlök.
KLYFTPOTATIS: 300 g stora fasta
eller mjöliga potatisar, 2 msk rapsolja,
salt och peppar efter smak.
VITLÖKSSÅS: 2 dl vegansk yoghurt,
1-2 klyftor vitlök, 1 msk olivolja, Ev.
1/2 tsk färsk citronjuice, salt och
peppar efter smak.

VEGOKÖTTET: Skär blomkålen i buketter som är ungefär lika
stora som vegoköttsbitarna Blanda vegoköttet och blomkålen med
vegonaden och rör om så allt täcks jämt. Lägg vegoköttet på en
ugnsplåt, antingen samma plåt som de övriga ingredienserna med en
avskärmare av aluminiumfolie eller på en egen plåt. Grädda i 225
grader i en vanlig ugn eller 215 grader i en varmluftsugn i ca 20 -25
minuter tills de får fin färg och rostade toppar. Servera genast.
TOMATSALSA: Skölj tomaterna och skär dem i fyra klyftor
vardera. Skär hela vitlöken på hälften, men behåll skalet på. Skala och
skiva rödlöken. Skär chilin i grova bitar och kärna ur den genom att
rulla chilin mellan händerna så kärnorna ramlar ur. Blanda alla
grönsaker, inklusive vitlöken med vegonaden och lägg ut på en
ugnsplåt precis som med vegoköttet. Grädda i 225 grader i en vanlig
ugn eller 215 grader i en varmluftsugn i ca 20 -25 minuter tills de får fin
färg och rostade toppar. Lägg ner rostade grönsakerna i en blender,
matberedare eller mixerskål (för att mixa med stavmixer). Pressa ut
vitlöken ur sitt skal (den kommer vara mjuk och lätt åka ut om du
pressar lite försiktigt) och mixa allt slätt. Smaka av med salt!
POTATISKLYFTOR: Skär potatisarna i 6-8 klyftor beroende på
storlek. Lägg potatisarna i en bunke och krydda med salt, peppar och
rapsolja så alla täcks jämt. Lägg ut på en ugnsplåt jämt fördelade så de
ligger med ena snittytan nedåt och inte ligger på varandra. Detta är
viktigt! Ligger de på varandra får de inte alls samma fina stekyta i
ugnen. Grädda i 225 grader i en vanlig ugn eller 215 grader i en
varmluftsugn i ca 20 -25 minuter tills de får fin färg och rostade toppar.
Servera genast.
VITLÖKSSÅS: Skala och riv vitlöken. Blanda ner den i yoghurten
och krydda med salt, peppar, olivolja och ev. citron efter smak.

Vegonade Roasted Peppers

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

