
Hvidløgsfed  

Hjertesalat  Cherrytomater  
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Agurk  Kikærter  

Mayonnaise

Sennep  Revet Hård Ost  

 HURTIG  15-25 minutter    K   
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1. Forbered råvarer
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Pres eller hak hvidløg.

Bræk brød i mindre små stykker. 

Dræn kikærter i et dørslag.

2. Bag brød & kikærter
Fordel brød og kikærter på en bageplade med 
bagepapir. Tilsæt hvidløg, en smule olivenolie*, et 
nip salt* og peber*. Vend det hele sammen. 

Bag i ovnen i 8-10 min, eller indtil gyldne.

3. Forbered salat
Hak agurk groft. Del cherrytomater i to. 

Hak hjertesalat groft.

4. Spejl æg
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Spejl æg* i 3-4 min.

Krydr med salt* og peber*.

5. Bland salat
Bland sennep [½ pakke, 2 pers.], mayonnaise, 
vand*, 1/2 revet ost, en smule olivenolie*, et nip 
salt* og peber* i en stor skål. 

Tilsæt hjertesalat, agurk og cherrytomater. 
Vend sammen. 

TIP: Vent med at vende sammen indtil lige før 
servering, så salaten forbliver helt sprød.

6. Server
Anret salat i dybe tallerkener. 

Top med brødcroutoner, kikærter og spejlæg. 

Drys med resterende revet ost.

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, dørslag, bageplade, 
hvidløgspresser, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

Baguette 3) 13) 1/2 stk 1 stk

Kikærter 1 pakke 2 pakker

Agurk 1 stk 1 stk

Cherrytomater 1 pakke 1 pakke

Hjertesalat 1 stk 1 stk

Æg* 8) 2 stk 4 stk

Sennep 9) 1/2 pakke 1 pakke

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

Vand* (trin 5) 1 spsk 2 spsk

Revet hård ost 7) 20 g 40 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
573 G

Energi 421 kj/101 kcal 2201 kj/526 kcal

Fedt 5 g 25 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 10 g 54 g

Heraf sukkerarter 2 g 12 g

Protein 4 g 21 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 0,4 g 1,9 g

Allergener
3) sesam 7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten  

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

 TIPS!  
Lav en stor portion croutoner og læg dem i en pose i fryseren - en smart og fleksibel måde at hurtigt gøre 
en ret mættende og mere velsmagende på. Varm op og top din salat, suppe eller pastaret.


