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HUVUDROLL chifteluţe vegetale 
cu salată de quinoa, vinegretă de 
rubarbă cu garnitură din iaurt de 
soia şi sos de brânză feta 
4 PORŢII

Quinoa coaptă în cuptor, 
cu legume, brânză feta 
şi chipsuri de cartofi. Un 
preparat pe bază de legume, 
cu un gust desăvârşit, 
intensificat de vinegreta de 
rubarbă proaspătă. 

INGR E DIE NTE:

24 buc. (3/4 pungă)  

HUVUDROLL chifteluţe 

vegetale 

SALATĂ DE QUINOA

4 porţii quinoa (conform 

ambalajului) 

1 căpăţână broccoli, în 

bucheţele 

200 g mazăre verde, 

decongelată 

2 linguri SMAKRIK ulei de rapiţă

IAURT DE SOIA ŞI BRÂNZĂ 
FETA

200 ml iaurt de soia 

150 g brânză feta, mărunţită 

2 linguri mărar, tocat fin 

1 salată radicchio tocată fin 

4 mâini mici FESTLIGT, chipsuri 

de cartofi, cu sare 

VINEGRETĂ DE RUBARBĂ

2 linguri sirop de rubarbă IKEA

2 linguri oţet de vin alb

2 linguri suc de lămâie

2 linguri SMAKRIK ulei de rapiţă

MOD DE PR E PA R A R E:

Chifteluţe vegetale

Prepară chifteluţele vegetale 
conform instrucţiunilor de 
pe ambalaj.

Salată de quinoa

Setează cuptorul la 225°C 
(437°F). Prepară quinoa 
conform instrucţiunilor de 
pe ambalaj. Într-o tavă de 
cuptor, adaugă bucheţelele 
de broccoli, uleiul şi puţină 
sare. Coace aproximativ 
6-8 minute, sau până când 
devin al dente. Amestecă 
quinoa gătită, broccoli 
copt şi mazărea într-un bol. 
Păstrează la cald sau serveşte 
la temperatura camerei.

Iaurt de soia / brânză feta

Într-un bol, amestecă 
iaurtul de soia, brânza feta 
mărunţită şi mărarul. Nu 
este necesară sare, poate 

puţin piper sau chili uscat 
dacă îţi place mai picant. 

Vinegretă

Amestecă ingredientele  
într-un bol sau o sticlă.

MOD DE S E RV IR E

Pune salata de quinoa într-un 
bol, apoi chifteluţele vegetale 
deasupra. Adaugă salata 
verde, sosul de iaurt de soia 
şi brânză feta şi chipsurile de 
cartofi în grămăjoare separate. 
Condimentează cu vinegreta. 
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