
HOUSE OF FALAFEL
Här hittar du härliga recept med våra falaflar och 

vegoburgare. Ät mer grönt!





ÄT MER GRÖNT, 
Vår färska falafel & vår vegetariska burgare  
gör vi i vår lilla fabrik i Märsta. Varje steg i 

produktionen har finslipats av oss och vi har 
lagt ner hela vår själ och vår expertis om 

mellanösternköket i smaksättningen. 
Resultatet är de godaste falaflarna och bur-

gare på marknaden, om du frågar oss. 

Falafel är krispigt goda kikärtsbollar. Helt 
vegetariska med högt proteininnehåll, och 
dessutom har de ett lågt GI-värde tack vare 

huvudingrediensen kikärtor 
– ett perfekt alternativ till kött.



INGREDIENSER: 10 pers

Bulgur för 10 pers
500g Halloumi 
700g Sevan hummus original 
200 g Machésallad 
2,5 st Gurka 
3 små nävar Persilja 
475 g Sevan Rödbetsfalafel 

KARAMELISERADE VALNÖTTER: 
5 dl Sevans valnötter
5 msk Sevan dadelsirap 
Flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1.Koka bulgur enligt anvisningar
på förpackningen.

2. Rosta valnötterna i en torr
stekpanna på hög temperatur.
När de börjat få lite färg, ta av
plattan och tillsätt dadelsirap
samt flingsalt och rör om. Strö ut
över ett bakplåtspapper och låt
svalna.

3. Skär gurka i lagom stora bitar.

4. Fritera eller stek falafeln enligt 
anvisningarna på paketet

5. Skär upp halloumin i lagom
stora bitar, vänta med att steka
denna tills precis innan servering,
annars blir den gummiaktig.

6.Lägg ihop salladen: Ta fram
ett stort salladsfat eller serva
portionsvis, varva bulgur, maché-
sallad, gurka, valnötter, klickar
av hummus, rödbetsfalafel och
halloumi. Ringla över olivolja och
toppa med persilja!

RÖDBETSFALAFEL SALLAD 
med halloumi, hummus & karamelliserade valnötter







GÖR SÅ HÄR:

1.Gör din tabbouleh: Häll bulguren
i en skål, lös upp buljongtärningarna i 
vatten och häll   vätskan över bulgu-
ren. Låt sedan vätskan sugas upp i ca 
30 min. Hacka persiljan smått. Hacka 
även gurka och tomaterna smått. 
Blanda ihop olivolja, citronsaft, salt 
och peppar. Blanda ihop allt. Låt stå.

2.Dela spetskålen i lagom stora
”skal”.

3.Fritera eller stek falafeln enligt 
anvisningar på förpackningen.

4.Bred hummus i botten av kålbladen, 
lägg tabbouleh och falafel ovanpå. 
Knyt ihop med snöre om man vill. 
Dekorera med sesamfrön.

FALAFEL I KÅLBLAD
med tabbouleh & hummus

INGREDIENSER: 10pers

475g Falafel från Sevan  
Rapsolja
Svarta & vita sesamfrön
700g Sevan Hummus Original 
Kålbladshuvud (Spetskål på bild)

TABBOULEH:
2,5 dl Fin Bulgur 
5 dl Vatten
1,25 st 
Grönsaksbuljongtärningar   
5 st Stora tomater
1,25 st Gurka 
ca 2 st Citroner (saften)
2 dl Olivolja 
250 g Bladpersilja
Salt och peppar 

ät mer 
GRÖNT!



INGREDIENSER: 10 pers

10 st Sevan 
Vegoburgare  
Rapsolja
10 st Hamburgerbröd
175 g  Ruccola
2,5  Rödlökar
5 st Avokado
2,5 st Vitlöksklyftor 
Citron
Salt och peppar 
Dijonsenap
Parmesan

GÖR SÅ HÄR:

1. Mosa avokado och pressa 
ner vitlök. Smaka av med 
salt, peppar och lite 
citronsaft.

2. Hetta upp en stekpanna 
med olja och stek de 
vegetariska burgarna. Låt 
rinna av på hushållspapper.

3. Montera ihop din burgare 
så som du önskar! Vi gjorde i 
följande ordning: bröd, 
dijonsenap, ruccola, burga-
re, mosad avokado, rödlök, 
riven parmesan och bröd.

SAFTIG VEGOBURGARE
med mosad avokado & parmesan



INGREDIENSER: 10 pers

475 g Broccolifalafel 
1 kg Spaghetti 
ca 175 g Pesto 
2,5 krukor Färsk basilika 
Parmesan 
Olivolja
Flingsalt & peppar

GÖR SÅ HÄR

1.Koka spaghettin enligt  
anvisningar på förpackningen.

2.Fritera /stek falafeln enligt 
anvisningarna på paketet.

3.Blanda den kokta spaghettin med 
pesto.

4.Fördela pastan & falafeln på 
tallrikar & toppa med basilika, riven 
parmesan, olivolja. Krydda med lite 
salt & peppar.

PASTA MED PESTO & FALAFEL



1 kg Sevan rödbetsfalafel 
10 dl Bulgur 
20 dl Vatten
2,5 st Blomkålshuvuden 
Olivolja
Gurkmeja
Spiskummin
Flingsalt
375 g Bladspenat
5 st Avocado 
1 st Gurka 
5 st Morot 
5  Polkabeta 
5 dl Saltade & rostade 
cashewnötter 

JORDNÖTSSÅS:
5 dl Jordnötssmör 
5 msk Sevan Tahina
2,5 dl Kokosmjölk 
2,5 msk Japansk soya
2,5 st Vitlöksklyftor
5 cm Riven ingefära 
5 tsk Sweet chilisås 
2,5 st Citroner (saften)

1. Sätt ugnen på 225 grader.
Dela blomkålen i lagom stora
buketter. Blanda  olivolja, torkad
gurkmeja, lite spiskummin och
flingsalt. Häll blandingen över
blomkålen och rosta i ugnen ca
25 min.

2. Gör jordnötssåsen: mixa ihop
alla ingredienser.

3. Koka bulgur enligt anvisning-
arna på paketet.

4. Dela grönsakerna i fina
strimlor. Hacka cashewnötterna
smått.

5. Hetta upp en stekpanna
med rikligt med olja och fritera
falafeln.

6. Lägg ihop allt gott i skålar
och ringla över jordnötssåsen
samt strö över cashewnötterna.

FALAFEL BOWL
med ungsrostad blomkål & jordnötssås

INGREDIENSER: 10 pers GÖR SÅ HÄR:







INGREDIENSER: 10 pers

1kg Sevan Falafel original 
10 portioner Potatis
5 krukor Persilja 

Pressgurka
2,5 st Gurka 
0,5 l Ättika
1 l Socker
1,5 l Vatten 

Lingonsylt
1 l Lingon 
2,5 dl Socker

SÅS:
50 st Skogschampinjoner 
5 st Gul lök 
Rapsolja 
1,75 l Matlagningsgrädde  
5 tsk Dijonsenap
5 nypa Torkad timjan
5 nypa Torkad rosmarin
5 msk Pressad citronsaft  
5 tsk Honung 
5 msk Grönsaksfond
5 msk Japansk soya 
5 tsk Kinesisk soya
Salt & peppar

FALAFEL I GRÄDDIG SVAMPSÅS
med potatis, lingon & pressgurka.

GÖR SÅ HÄR

1. Börja med att blanda ihop
ättika, socker & vatten. Skiva
gurkan i tunna skivor och lägg
i lagen som ska täcka gurkan.
Blanda ner 1 tsk hackad persilja.

2. Rör ihop lingon och socker,
låt stå tills servering.

3. Koka potatisen.

4. Hacka gullöken smått. Skiva
champinjonerna i lagom tunna
skivor. Stek på medelhög
temperatur tills gyllenbrunt.
Salta och peppra.

5. Tillsätt resterande ingredien-
ser till såsen och låt koka ihop
på svag värme ett par minuter.
Smaka av med salt och peppar.

6. Stek falafel i rapsolja på hög
temperatur så att den får en
krispig yta.

7. Lägg falafeln i såsen och
servera med potatis, pressgurka
och rårörda lingon.



1 kg Sevan Falafel 
10 st Libabröd 
2,5 st Aubergine 
1,25 st Gurka
10 dl Strimlad rödkål 
2,5 msk Olivolja
2,5 msk Vitvinsvinäger 
Salt och peppar
2,5 st Avokado
2,5 nävar Färsk persilja 
375 g Fetaost
2,5 dl Sevan Gula russin 
700 g Sevan hummus 
original

VITLÖKSSÅS: 
5 dl Turkisk yoghurt
2,5 tsk Vitlök på burk 
från Sevan( alt. 2,5 
pressade  vitlöksklyftor)
2,5 krm Oregano
2,5 krm Honung
2,5 krm Salt
Citronsaft

1.Sätt ugnen på 200 grader.

2.Fritera/stek falafeln enl.
anvisningarna på förpackningen.

3. Dela auberginen på längden,
ca 1 cm tjocka skivor. Lägg på
en plåt med ett bakplåtspapper
och ringla över olivolja och salt.
Grädda i ugnen tills de blivit
mjuka och fått lite gyllenbrun
färg (20-30 min)

4.Strimla rödkålen och ringla
över marinaden, rör om.

5.Rör ihop ingredienserna till
vitlökssåsen.

6.Dela avokado och gurka i
lagom stora bitar. Smula
fetaosten. Hacka persiljan.

7. Ta fram bröden. Bred ut en
klick av hummusen i mitten av
ditt wrapbröd. Lägg över rödkål,
aubergine, falafel, fetaost, gurka
och avokado. Toppa med vitlöks-
sås, russin och persilja. Rulla ihop
din wrap. Enklast är att vika över
ena långsidan, sen båda kanter-
na och tillslut vika över mot den
öppna sidan.

WRAPS MED FALAFEL
ungsrostad aubergine, rödkål & 
vitlökssås

INGREDIENSER: 10 pers GÖR SÅ HÄR



Falafel är fint formade bollar, som består av 
kikärtor! Har du tänkt på att  en  kikärta 

har formen av ett hjärta?

VÅrt Älskade Kikhjärta



WWW.FACEBOOK.COM/SEVANAB

INSTAGRAM@SEVANFOOD

SEVAN AB 
JOHANNESLUNDSVÄGEN 7

194 61 UPPLANDS VÄSBY
TEL: 08-546 07 00                   

HOUSE OF
FALAFEL 




