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Chifteluţe de legume cu varză de 
Bruxelles şi varză roşie murată

4 PORŢII TIMP DE PREPARARE 45 MINUTE

INGR E DIE NTE:

40 buc. (640 g) HUVUDROLL chifteluţe de legume

300 g cartofi mici 

2 + 2 linguri ulei de măsline, extra virgin

1 cantitate de varză roşie murată pentru 4 porţii

300 g varză de Bruxelles 

smântână cu ierburi aromatice

100 ml smântână 

1 lingură arpagic, tocat

1 lingură pătrunjel, tocat

1/2 lămâie, suc şi coajă

sare şi piper negru 

VARZĂ ROŞIE MURATĂ

200 ml oţet

200 ml apă

50 g zahăr

1 + 1 linguriţă sare

2 frunze de dafin

1 linguriţă seminţe coriandru

1/2 linguriţă fulgi de chili

400 g varză roşie 

MOD DE PR E PA R A R E:

1. Preîncălzeşte cuptorul la 200°C. Pune cartofii 
într-o tavă termorezistentă şi combină cu 2 
linguri de ulei de măsline şi sare. Găteşte timp 
de 25 de minute până când se înmoaie şi se 
rumenesc.

2. Curăţă verzele de Bruxelles şi taie-le în 
jumătate prin rădăcină.

3. Prăjeşte legumele de legume cu verzele de 
Bruxelles în 2 linguri de ulei de măsline până 
când se rumenesc.

4. Combină smântâna cu arpagicul tocat, 
pătrunjelul şi sucul/coaja de lămâie. Presară 
sare şi piper. Amestecă-le împreună.

5. Aranjează totul pe o farfurie şi asezonează 
cu varză roşie murată. 

VARZĂ ROŞIE MURATĂ

1. Dă oţetul, apa, zahărul, 1 linguriţă de sare şi 
condimentele în fiert într-o oală. Opreşte focul 
şi lasă să se infuzeze 30 de minute.

2. Dă varza pe o răzătoare fină sau taie cu 
un cuţit şi pune-o într-un bol. Combină cu 1 
linguriţă de sare şi lasă să se înmoaie timp de 
20 de minute. Scurge varza bine şi pune-o într-
un borcan de murat.

3. Filtrează lichidul cu oţet şi toarnă-l peste 
varză. Pune un capac şi lasă să se infuzeze 
în frigider cel puţin o săptămână înainte de 
servire. 


