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1. Bag aubergine
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. Opvarm 
en bageplade. 

Skær aubergine i skiver. 

Vend med olivenolie* [1 spsk, 2 pers. | 2 spsk, 
4 pers.] i en stor skål. Fordel på en bageplade med 
bagepapir. Dryp med en smule olivenolie*. Krydr 
med salt* og peber*. Bag i ovnen i 10-15 min, eller 
indtil møre. 

TIP: Aubergine har brug for meget olie for at 
bage ordentligt!

2. Forbered løg
Skær løg i tynde skiver. 

Hak hvidløg fint.

3. Bag pizza
Rul pizzadejen ud på bagepladen. 

Smør med tomatsauce. 

Top med bagt aubergine. 

Drys med revet ost.

Bag i ovnen i 10-15 min, eller indtil osten er gylden. 

4. Lav hvidløgsdressing
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Svits hvidløg 1-2 min. 

Bland med fraiche [½ pakke, 2 pers.] i en lille skål. 

Krydr med salt* og peber*.

5. Karamelliser løg
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Steg løg under omrøring i 4-5 min, eller indtil 
bløde. Sænk til middel varme. 

Tilsæt balsamico, sukker* og vand*. Lad simre i 
3 min, eller indtil karamelliseret.

6. Server
Tag pizzaen ud af ovnen. 

Top med karamelliseret løg, hvidløgsdressing og 
1/2 rucola. 

Skær pizzaen ud i mindre stykker. 

Server med resterende rucola. 

TIP: Brug en saks til at klippe pizzaen ud.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Aubergine 1 stk 2 stk

Olivenolie* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Løg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Pizzadej 7) 13) 400 g 800 g

Tomatsauce 14) 300 g 600 g

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Fraiche 7) 75 g 150 g

Balsamico 14) 15 ml 30 ml

Sukker* (trin 5) 1 spsk 2 spsk

Vand* (trin 5) 1 spsk 2 spsk

Rucola 1 pose 2 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
635 G

Energi 565 kj/135 kcal 3582 kj/856 kcal

Fedt 3 g 20 g

Heraf mættet  fedt 1 g 8 g

Kulhydrat 20 g 128 g

Heraf sukkerarter 5 g 33 g

Protein 4 g 28 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,8 g 4,8 g

Allergener
7) mælk 13) gluten 14) sulfitter  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 HELLO RUCOLA!  
Med en krydret, bitter smag af nødder og peber er rucola ideel til retter toppet med ost, som f.eks. pasta 
og pizza.


