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Chifteluţe de somon şi cod cu 
cereale, iaurt şi furikake nordic

4 PORŢII

INGR E DIE NTE:

500 g HUVUDROLL chifteluţe de somon şi cod

250 g BÄSTISAR amestec de cereale

200 ml iaurt, în stil turcesc sau grecesc

1 căpăţână salată, roşie sau verde

4 linguri furikake nordic, vezi reţeta separată

SMAKRIK ulei de rapiţă, cu aromă de mărar sau 

usturoi sălbatic 

FURIKAKE NORDIC
Furikake este o specialitate japoneză de 
condimente, folosită de obicei cu orez gătit, 
legume şi peşte. Încearcă această versiune! 

50 g hrişcă integrală

50 g migdale tocate

50 g seminţe de susan

50 g seminţe de floarea soarelui

1 linguriţă cimbru uscat

1 linguriţă chimen

1 lingură arpagic uscat

1 lingură mărar uscat

1 lingură alge nori tocate

1-2 linguriţe fulgi sare de mare 

3-4 frunze varză kale proaspătă

MOD DE PR E PA R A R E:

1. Prepară chifteluţele de somon şi cod 
conform instrucţiunilor de pe ambalaj.

2. Prepară amestecul de cereale conform 
instrucţiunilor de pe ambalaj.

3. Întinde puţin iaurt pe o farfurie, adaugă 
cerealele, salata verde şi chifteluţele de somon 
şi cod şi asezonează cu furikake şi ulei de 
rapiţă. 

FURIKAKE NORDIC

1. Setează cuptorul la 140°C.

2. Taie tulpina verzei kale. Pune frunzele pe o 
tavă şi coace-le în cuptor aproximativ 20 de 
minute până când devin uscate şi crocante.

3. Pune o tigaie la foc mediu şi adaugă în 
ea hrişca, migdalele, seminţele de susan şi 
seminţele de floarea soarelui.

4. Prăjeşte-le până când se rumenesc. 
Amestecă pentru a nu se arde. Adaugă cimbrul 
şi chimenul şi continuă să le prăjeşti încă un 
minut. 

5. Pune migdalele şi amestecul de seminţe 
într-un bol şi lasă-le să se răcească. 

6. Adaugă arpagicul, mărarul, algele şi varza 
kale mărunţită. 

7. Adaugă sare după gust.
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