
Baguette  

Tomat  Kruspersilja  

Vitlöksklyfta  

Kikärtor  Rödlök  

Grekisk SalladsostSalladsmix  

Gräddfil  Gurka  

Oregano  Solrosfrön  

25-35 minuter    E   

Grekisk sallad 
med salladsost, kikärtor och vitlöksbröd
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Förbered råvaror
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Ställ smöret* på köksbänken så att det 
blir rumstemperat. 

Skär baguette [1/2 st, 2 pers] i ca 3 cm breda skivor. 
Finhacka vitlök. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt. Skölj kikärtor 
under kallt vatten. Finhacka persilja. 
Grovhacka tomat.

Ugnsrosta vitlöksbröd
Blanda smör*, hälften av vitlöken, en nypa salt* 
och peppar* i en skål med en gaffel. 

Bre vitlökssmöret på båda sidor av brödskivorna 
och placera dem på en plåt med bakplåtspapper. 

Häll solrosfrön vid sidan av brödet och rosta i 
ugnen i 8-10 min, eller tills gyllene.

Rosta kikärtor
Hetta upp en generös skvätt olivolja* i en 
stekpanna på medelhög värme. Tillsätt kikärtor, 
oregano, en nypa salt* och peppar*. Stek i 
4-5 min, rör om regeulbundet, tills kikärtorna fått 
en krispig gyllene yta.

Blanda tzatziki
Riv gurka medan kikärtorna steks. Pressa ur 
vätskan ur gurkstrimlorna genom en sil. 

Blanda gurka, gräddfil [1/2 paket, 2 pers] och 
resterande vitlök i en skål. 

Krydda med en nypa salt* och peppar* och ställ 
tzatzikin åt sidan till servering.

Förbered sallad
Blanda kikärtor, tomater, rödlök och salladsmix 
i en salladsskål. Ringla över olivolja* och krydda 
med en nypa salt* och peppar*.

Servera
Fördela den grekiska salladen med kikärtor 
mellan era tallrikar. 

Smula över salladsost, persilja och rostade 
solrosfrön. Servera med tzatziki och vitlöksbröd 
vid sidan av.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, sil, bakplåt, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Smör* 7) 20 g 40 g
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Rödlök 1/2 st 1 st
Kikärtor 1 paket 2 paket

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Tomat 1 st 2 st

Solrosfrön 20 g 40 g

Oregano 2 g 4 g

Gurka 1 st 1 st

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket
Salladsmix 1 påse 1 påse
Grekisk salladsost 7) 150 g 300 g

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
495 g

Energi 597 kj/143 kcal 2954 kj/706 kcal

Fett 8 g 40 g

Varav mättat fett 4 g 21 g

Kolhydrat 11 g 54 g

Varav sockerarter 2 g 9 g

Protein 6 g 29 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,6 g 3,2 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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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 Hello kikärtor!  
Att tillsätta smaksatta rostade kikärtor gör maträtter mer matiga, och är perfekt när gårdagens rester 
inte riktigt räcker.


