
Quinoa   

Citron  Zucchini  

Lök  

Champinjoner  Vitlöksklyfta  

SalladsmixGrönsaksbuljong    

Crème Fraiche  Pecorino Romano Ost    

Valnötter  Kruspersilja  

25-35 minuter    F   

Krämig quinotto 
med skogschampinjoner, spenat och persilja
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1. Laga quinoa
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) och quinoa 
i en medelstor kastrull med lock på. 

Sänk till medelvärme och låt sjuda i 8-10 min tills 
quinoan är klar. 

Häll av vattnet, sätt på locket och ställ quinoan 
åt sidan.

2. Förbered råvaror
Finhacka lök och vitlök. 

Skiva svamp tunt. 

Riv citronzest och dela citron i klyftor. 

Riv pecorino.

Skär zucchini i små bitar. 

Grovhacka valnötter och persilja. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
hög värme. 

Fräs lök, vitlök, svamp och zucchini tillsammans 
med en klick smör* i 5-6 min, eller tills 
grönsakerna börjar bli mjuka.

4. Koka krämig sås
Sänk till medelvärme och tillsätt crème fraiche 
[1/2 burk, 2 pers], grönsaksbuljong, salt* [1/4 tsk, 
2 pers | 1/2 tsk, 4 pers], en nypa citronzest och 
hälften av persiljan. 

Rör om och smaksätt med en nypa salt* 
och peppar*.

5. Laga quinotto
Rör i quinoa, hälften av pecorinon och en generös 
skvätt citronjuice i stekpannan. 

Lägg salladsmixen i en salladsskål och ringla över 
olivolja* och citronjuice.

6. Servera
Fördela den krämiga quinotton mellan 
era tallrikar. 

Garnera med valnötter, resterande pecorino 
och persilja. 

Servera med sallad och citronklyftor 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, kastrull, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Quinoa 100 g 200 g

Vatten* (till quinoa) 300 ml 600 ml

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Champinjoner 200 g 400 g

Citron 1 st 1 st

Pecorino Romano ost 7) 1 st 2 st

Zucchini 1 st 2 st

Valnötter 2) 20 g 40 g

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Smör* 7) efter smak & behov

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Grönsaksbuljong 10) 8 g 16 g

Salt* (steg 4) 1/4 tsk 1/2 tsk

Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
449 G

Energi 471 kj/113 kcal 2115 kj/506 kcal
Fett 6 g 26 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 9 g 42 g
Varav sockerarter 3 g 12 g
Protein 4 g 19 g
Fiber 2 g 9 g 
Salt 0,6 g 2,9 g

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja


