
Vitlöksklyfta  

Gemsallad  Körsbärstomater  

Baguette  

Gurka  Kikärtor  

Majonnäs  

Senap  Riven Hårdost    

 SNABBLAGAD  15-25 minuter    K   

Kikärtssallad Caesar-Style 
med vitlökskrutonger
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1. Förbered råvaror
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Finhacka vitlök. 

Riv baguette i småbitar. 

Skölj kikärtorna under kallt vatten. Låt dem rinna 
av på hushållspapper.

2. Rosta krutonger och kikärtor
Lägg brödbitarna och kikärtorna på en plåt klädd 
med bakplåtspapper. Tillsätt vitlök, en generös 
skvätt olivolja*, salt* och peppar*. Rör om väl så 
allt täcks. 

Rosta i ugnen i 8-10 min tills krutongerna och 
kikärtorna är krispiga och gyllene.

3. Förbered grönsaker
Grovhacka gurka. 

Halvera körsbärstomater. 

Riv gemsalladen i grova bitar.

4. Stek ägg
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme när det återstår ca 5 min av 
krutongernas tillagningstid. Knäck ägg* och stek i 
3-4 min tills vitan är fast och gulan stelnat något.

5. Blanda sallad
Blanda majonnäs, en skvätt olivolja*, senap 
[1/2 paket, 2 pers], vatten* [1 msk, 2 pers | 2 msk, 
4 pers] och hälften av osten i en salladsskål. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Tillsätt gemsallad, gurka och tomater i skålen och 
blanda med dressingen precis innan servering.

6. Servera
Fördela sallad, vitlökskrutonger och kikärtor 
mellan era tallrikar. 

Toppa med stekt ägg, strö över resterande ost, och 
hugg in.

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, ägg, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1/2 st 1 st

Kikärtor 1 paket 1 paket

Gurka 1 st 1 st

Körsbärstomater 1 paket 1 paket

Gemsallad 1 st 1 st

Ägg* 8) 2 st 4 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

Vatten* (steg 5) 1 msk 2 msk

Riven hårdost 7) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
658 G

Energi 508 kj/121 kcal 3341 kj/799 kcal
Fett 5 g 31 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 14 g 92 g
Varav sockerarter 3 g 18 g
Protein 5 g 36 g
Fiber 3 g 23 g
Salt 0,4 g 2,9 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten

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.

 HELLO KRUTONGER!  
Frys in hemmagjorda krutonger - ett smart och smidigt sätt att snabbt göra en rätt matigare och mer 
smakrik. Bara att värma och toppa t.ex. sallader, soppor eller pasta med.


