
Kikärtor  

Citron  Vitlöksklyfta  

Baguette  

Bladpersilja  Rödlök  

Ay Cajun-Ba  Körsbärstomater  

Avokado  Ricotta  

15-25 minuter    L   

Ricottatoast 
med avokado och cajunkryddade kikärtor
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Rosta kikärtor
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Häll 
av kikärtorna. 

Lägg kikärtor på en plåt med bakplåtspapper 
och ringla över generöst med olivolja*. Strö över 
Ay Cajun-ba, en generös nypa salt* och peppar*. 
Blanda väl och rosta i ugnen i 10-12 min tills de 
är gyllene.

Rosta vitlöksbaguette
Medan kikärtorna rostas, dela baguette på 
längden och en gång på mitten - 2 bitar per person. 

Finhacka (eller pressa) vitlök. Blanda vitlök och 
olivolja* [2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers] i en skål. 

Placera brödet på andra sidan av plåten med 
kikärtor. Ringla över vitlöksoljan. Rosta 
vitlöksbrödet i ugnen i 5-6 min tills krispigt 
och gyllene. 

Förbered råvaror
Halvera körsbärstomater. 

Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers] och persilja. 

Dela citron i klyftor. 

Skeda ur avokado.

Blanda avokadomash
Blanda en generös skvätt citronjuice, salt* 
[1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers], ricotta, lite olivolja* 
och hälften av avokadon. Mosa grovt med en 
potatisstöt eller gaffel. Krydda med en generös 
nypa peppar*. 

Skiva resterande avokado tunt. 

Blanda topping
Blanda de rostade kikärtorna med tomat, rödlök 
och hälften av persiljan i en salladsskål. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*.

Servera
Fördela vitlöksbrödet mellan era tallrikar och bre 
dem med ricotta- och avokadomash. Toppa med 
rostade kikärtor, tomat och rödlök. 

Garnera med resterande persilja och pressa över 
citronjuice. Servera med avokadoskivor 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, sil, bakplåt, vitlökspress, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Kikärtor 1 paket 2 paket

Ay Cajun-ba 14) 4 g 8 g
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Olivolja* (steg 2) 2 msk 4 msk

Körsbärstomater 125 g 250 g

Rödlök 1/2 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Citron 1 st 1 st

Avokado 1 st 2 st

Salt* (steg 4) 1/4 tsk 1/2 tsk
Ricotta 7) 100 g 200 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
500 g

Energi 585 kj/140 kcal 2923 kj/699 kcal

Fett 5 g 23 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 17 g 87 g

Varav sockerarter 2 g 11 g

Protein 5 g 24 g

Fiber 3 g 17 g

Salt 1,0 g 5,0 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 14) Sulfiter 
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 ricotta!  
Denna ost har en fyllig, krämig, mild och sötaktig smak och är lika klockren på mackan, till pasta som 
i desserter.


