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salată de varză, 

castraveți și fenicul



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020

Chifteluțe de pui cu varză acră 
picantă, salată de castraveți și 
fenicul și ou fiert moale.
4 PORȚII TIMP DE PREPARARE 40 MIN

INGR E DIE NTE:

40 buc. HUVUDROLL chifteluțe  

de pui (aprox. 600 g)

250 g BÄSTISAR mix de cereale  

cu mirodenii, gătit, păstrează 

cald 

VARZĂ ACRĂ PICANTĂ

500 g varză albă, tocată fin

1 măr

1 linguriță sare

2 linguri zeamă de lămâie

2-3 linguri soia

2 căței de usturoi, pisați

2-3 lingurițe chili puțin picant

2 lingurițe ulei de susan sau

ulei de rapiță

SALATĂ DE CASTRAVEȚI ȘI 
FENICUL

1 fenicul mic

1 castravete mare

1 mănunchi mic de arpagic, 

tocat mărunt (aproximativ 60 g)

2 linguri zeamă de lămâie

2 linguri ulei de măsline virgin 

sau ulei de rapiță

Sare pentru asezonare 

MAIONEZĂ CU MUȘTAR

60 g maioneză

1 lingură muștar cu boabe 

întregi

1 linguriță miere

4 ouă, fierte moi, decojite 

SERVEȘTE CU:

Ridichi, tăiate felii subțiri, baby 

spanac și verdeață proaspătă 

precum coriandru sau 

pătrunjel.

MOD DE PR E PA R A R E:

1. Începe cu varza acră 
picantă. Pune varza cu sare 
într-un bol încăpător și 
masează-o timp de un minut,
până devine mai fragedă.

2. Taie mărul pai și 
stropește-l cu zeamă de 
lămâie (ca să nu oxideze). 
Adaugă-l peste varză 
împreună cu restul 
ingredientelor și amestecă

bine. Acoperă vasul cu folie 
alimentară și lasă să se 
odihnească la frigider.

3. Acum, salata de castraveți 
și fenicul. Desfă feniculul 
și îndepărtează rădăcina, 
apoi taie-l felii subțiri.

4. Taie și castravetele felii 
subțiri. Amestecă cu zeama 
de lămâie, uleiul și arpagicul 
într-un bol. Asezonează cu 
sare.

5. Prepară chifteluțele de 
pui conform instrucțiunilor 
de pe pachet. Păstrează-le 
calde.

6. Amestecă bine maioneza, 
muștarul și mierea.

7. Taie ouăle în jumătăți.

8. Pune mixul de cereale cald 
în patru boluri și adaugă 
chifteluțele de pui, câteva 
frunze de baby spanac, 
varza acră picantă, salata 
de castraveți și fenicul, 
maioneza și două jumătăți 
de ou deasupra. Garnisește 
cu felii de ridichi, stropește 
cu ulei de rapiță sau 
de măsline și condimentează 
cu sare și piper. Poftă bună!
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