
Quinoa    

Græskarkerner  Central American Style  

Grøntsagsbouillon  

Cherrytomater  Kikærter  

Græsk SalatostBlandet Salat  

Honning  Bredbladet Persille  

Radiser  Citron  
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Kikærtesalat 
med bagte cherrytomater quinoa & persille
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1. Kog quinoa
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Bring vand*, grøntsagsbouillon og quinoa i kog 
i en gryde. Sænk til middel varme. Lad simre i 
15 min. 

Si vand* fra. Hæld quinoa tilbage i gryden.

2. Forbered grøntsager
Dræn kikærter i et dørslag. 

Skær cherrytomater i halve.

3. Bag kikærter & tomater
Fordel kikærter og 1/2 cherrytomater på en 
bageplade med bagepapir. Dryp med olivenolie*. 
Drys med Central American Style (stærk!). Krydr 
med salt* og peber*. Vend det hele sammen. 

Bag i ovnen i 15-20 min.

Fordel græskarkerner på samme bageplade, når 
der er 5 min tilbage.

4. Forbered frugt & grønt
Riv citronskal. Skær citron i både. 

Snit radiser fint. Hak persilleblade groft.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du 
river skallen.

5. Bland salat
Bland citronskal, en skvæt citronsaft, honning 
[1/2 pakke, 2 pers.], en smule oliveolie*, et nip salt* 
og peber* i en skål. 

Tilsæt salat, friske cherrytomater, radiser, 
quinoa og 1/2 persille.

6. Server
Anret quinoasalat i dybe tallerkener. Top 
med ovnbagte cherrytomater, kikærter 
og græskarkerner. 

Drys med salatost og resterende persille. 

Server med citronbåde.

Velbekomme!

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

Køkkenredskaber
Skærebræt, gryde, si, dørslag, bageplade, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vand* (trin 1) 300 ml 600 ml

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Quinoa 100 g 200 g

Kikærter 1 pakke 2 pakker

Cherrytomater 1 pakke 1 pakke

Central American Style 8 g 16 g

Græskarkerner 20 g 40 g

Citron 1 stk 1 stk

Radiser 75 g 150 g

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Honning 1/2 pakke 1 pakke

Blandet salat 1 pose 2 poser

Græsk salatost 7) 75 g 150 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
602 G

Energi 541 kj/129 kcal 3257 kj/779 kcal

Fedt 4 g 21 g

Heraf mættet  fedt 1 g 8 g

Kulhydrat 16 g 99 g

Heraf sukkerarter 4 g 22 g

Protein 6 g 34 g

Fiber 4 g 23 g

Salt 0,6 g 3,8 g

Allergener
7) mælk 10) selleri  

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

Ingredienser, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog (vand, 
løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, hvidløg, 
krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, gærekstrakt, 
sukker, aroma, rapsolie

 HELLO SALATOST!  
Smagen af salatost styres af den mælk, den er lavet af og adskiller sig fra producent til producent. En 
tommelfingerregel er imidlertid, at den næsten altid er mildere end feta.


