
25-35 minutter 

Sød Kartoffel  

Citron  Hvidløgsfed  

Rødløg  

Grønne Linser  Valnødder  

Græsk Salatost

Sennep  Spinat  

Bredbladet Persille  Appelsin  

   E   

Valnød- & linsesalat 
med appelsin & sennepsdressing



Rist valnødder
Opvarm en stor stegepande ved middelhøj varme, 
når grøntsagerne har 10 min tilbage. 

Rist valnødder i 2-3 min. Stil til side i en skål.

Bland salat
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Steg hvidløg og linser i 3-4 min under omrøring. 

Bland med bagte grøntsager, spinat, appelsin, 
persille (gem lidt til anretning) i en stor skål. 

Tilsæt sennepsdressing. Vend det hele sammen.

6. Server
Anret linsesalat i dybe tallerkener. 

Drys med smulret salatost. 

Top med valnødder og resterende persille. 

Server med citronbåde.

Velbekomme!

Bag kartofler
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær kartoffel (uskrællet) i 2 cm tern. 

Skær rødløg i både. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 
Vend sammen. 

Bag i ovnen i 20-25 min.

Forbered grøntsager
Hak valnødder groft. 

Skyl linser under koldt vand* i en si. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Hak appelsin groft. 

Skær citron i både. 

Hak persille og spinat groft.

Bland sennepsdressing
Bland sennep [1 tsk, 2 pers. | 2 tsk, 4 pers.], et 
skvæt citronsaft, en smule olivenolie* og et skvæt 
vand*. Krydr med salt* og peber*. 

TIP: Tilsæt mere sennep, hvis du er til smagen.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, si, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Sød kartoffel 450 g 900 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Valnødder 2) 20 g 40 g

Grønne linser 1 pakke 2 pakker

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Appelsin 1 stk 2 stk

Citron 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Spinat 1 pose 1 pose

Sennep 9) 1 tsk 2 tsk

Græsk salatost 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
618 g

Energi 349 kj/84 kcal 2159 kj/516 kcal

Fedt 3 g 17 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 10 g 64 g

Heraf sukkerarter 2 g 15 g

Protein 3 g 20 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,3 g 1,6 g

Allergener
2) nødder 7) mælk 9) sennep

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 TIP!  
Rist nødderne på en tør pande. Varmeudviklingen frigiver æteriske olier og fremhæver de 
mange smagsnuancer.


