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 Chifteluţe de somon şi cod cu 
tocăniţă de roşii, aioli şi crutoane
  4 PORŢII

INGR E DIE NTE:

500 g HUVUDROLL chifteluţe 

de somon şi cod

AIOLI:

200 ml maioneză

2 căţei de usturoi

1 lingură suc de limetă

sare 

TOCĂNIŢA DE ROŞII:

1/2 ceapă galbenă

1/2 morcov

1/2 fenicul 

1/3 vânătă

1/3 dovlecel (zucchini)

60 g ciuperci

400 g roşii tăiate la conservă

2 linguri pastă de roşii

100 ml ulei vegetal

1 linguriţă seminţe chimion

1 linguriţă seminţe chimen

100 ml vin alb

2 căţei de usturoi

aprox. 500 ml supă de legume

sare şi piper 

CRUTOANE:

4 felii pâine albă

2 căţei usturoi 

ulei şi sare

Garnituri:

50 g mărar tocat

50 g arpagic tocat

1 legătură ceapă verde feliată 

fin

MOD DE PR E PA R A R E:

1. Taie ceapa, morcovul, 
feniculul, dovlecelul, vânăta 
şi ciupercile în cubuleţe 
(aprox. 2 cm) şi prăjeşte-le 
în ulei într-un vas larg până 
când se rumenesc. 

2. Adaugă seminţele 
de chimion, de chimen, 
usturoiul şi pasta de 
roşii şi prăjeşte-le încă 2 
minute în timp ce amesteci.

3. Adaugă vinul alb şi lasă 
să se formeze o reducţie 
timp de 1 minut, apoi 
adaugă roşiile tocate şi supa 
până când legumele sunt 
acoperite. 

4. Lasă să fiarbă la foc 
mic timp de 40 minute. 
Condimentează cu sare şi 
piper. 

5. Amestecă maioneza, 
usturoiul şi sucul de limetă 
cu un mixer de mână şi 
presară un vârf de sare. 

6. Taie pâinea în cubuleţe 
(aprox. 1 cm) şi prăjeşte-le 
în ulei într-o tigaie, pisează 
căţeii de usturoi şi aruncă-i în
tigaie, şi prăjeşte până când 
pâinea devine maro-aurie. 

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

8. Pune cu o lingură mare 
tocăniţă de roşii într-un bol, 
adaugă chifteluţe de somon 
şi cod şi asezonează cu 
aioli, ceapă verde, mărar şi 
arpagic. 
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