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Rostad kikärt- och tomatsallad 
med quinoa och persilja
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1. Koka quinoa
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Koka 
upp vatten* (se ingredienslistan), quinoa och 
grönsaksbuljong i en kastrull. 

Sänk till medelvärme och låt sjuda i ca 15 min, eller 
tills quinoan är klar. 

Häll av om nödvändigt och lägg tillbaka quinoan i 
kastrullen. Ställ åt sidan och låt svalna.

2. Förbered grönsaker
Skölj kikärtorna under kallt vatten. 

Halvera körsbärstomaterna.

3. Rosta kikärtor & tomater
Placera kikärtorna och hälften av 
körsbärstomaterna på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olivolja* samt krydda 
med Central American Style kryddmix (stark!), 
en nypa salt* och peppar*. Blanda väl. 

Rosta i ugnen i 15-20 min, eller tills tomaterna 
börjar få färg. 

Lägg pumpafrön på plåten när det återstår 5 min 
av tillagningstiden.

4. Förbered frukt & grönt
Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Skiva rädisor [1/2 påse, 2 pers] tunt. 

Grovhacka persiljeblad. 

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

5. Blanda sallad
Blanda citronzest, honung [1/2 paket, 2 pers], en 
generös skvätt citronjuice, en skvätt olivolja*, en 
nypa salt* och peppar* i en stor salladsskål. 

Tillsätt salladsmix, körsbärstomater, rädisor, 
quinoa och hälften av persiljan. Blanda ordentligt 
med dressingen precis innan servering.

6. Servera
Fördela quinoasalladen mellan era tallrikar och 
toppa med rostade tomater, kryddiga kikärtor 
och pumpakärnor. 

Strö över smulad salladsost och återstående 
persilja. Servera med 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, kastrull, sil, bakplåt, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* (steg 1) 3 dl 6 dl

Quinoa 100 g 200 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Kikärtor 1 paket 2 paket

Körsbärstomater 1 paket 1 paket
Central American Style 
kryddmix (stark!)

8 g 16 g

Pumpafrön 20 g 40 g

Citron 1 st 1 st

Rädisor 75 g 150 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Honung 1/2 paket 1 paket

Salladsmix 1 påse 2 påsar

Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
602 G

Energi 541 kj/129 kcal 3257 kj/779 kcal
Fett 4 g 21 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 16 g 99 g
Varav sockerarter 4 g 22 g
Protein 6 g 34 g
Fiber 4 g 23 g
Salt 0,6 g 3,8 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri  

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.

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

 HELLO SALLADSOST!  
Smaken på salladsost styrs av vilken mjölk den är gjord av och skiljer sig från märke till märke. En 
tumregel är dock att den nästan alltid är mildare än feta.


