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Chifteluţe de legume cu sos de roşii 
şi spanac

4 PORŢII TIMP DE PREPARARE 40 MINUTE

O cină sănătoasă, rapid şi uşor de 
preparat, care se serveşte în timpul 
săptămânii, cu broccoli, bulgur proaspăt 
gătit şi brânză parmezan. 

INGR E DIE NTE:

40 buc. (640 g) HUVUDROLL chifteluţe de legume 

400 g roşii cherry, tăiate în jumătăţi

1 linguriţă zahăr pudră

1 ardei galben dulce, fără seminţe

2 linguri, ulei de măsline pentru prăjit

1 ceapă galbenă, tocată fin

1 căţel de usturoi, tocat fin

300 ml supă de legume

1 broccoli

300 g spanac, tocat mare

bulgur, proaspăt fiert, pentru servit

70 g brânză parmezan rasă, pentru servit

MOD DE PR E PA R A R E:

1. Pune roşiile cu partea tăiată în sus şi 
presară nişte zahăr deasupra. Lasă deoparte 
până când zahărul se dizolvă, aproximativ 10 
minute.

2. Taie ardeiul dulce în bucăţi neregulate de 
2 cm.

3. Prăjeşte jumătate din roşii şi toate bucăţile 
de ardei dulce în ulei de măsline până când 
se rumenesc. Pune-le pe o farfurie şi lasă 
deoparte. 

4. Prăjeşte chifteluţele de legume.

5. Prăjeşte restul de chifteluţe cu ceapa şi 
usturoiul la foc mediu în ulei de măsline până 
când se înmoaie. Adaugă supa de legume, 
dă focul mai mic şi lasă să fiarbă timp de 10 
minute.

6. Între timp, pune la fiert apă uşor sărată 
într-un vas. Curăţă broccoli, tăind tulpinile. 
Taie tulpina în bucăţi mai mici. Fierbe broccoli 
în apă sub capac timp de 1–2 minute. Scurge şi 
păstrează vasul cald.

7. Adaugă spanacul la sosul de roşii şi găteşte 
încă 3 minute.

8. Amestecă şi combină sosul cu broccoli 
fiert, restul de roşii, ardei dulce şi chifteluţe 
de legume. Condimentează cu sare şi piper. 
Serveşte cu bulgur proaspăt fiert şi brânză 
parmezan. 
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