
Ingredienser:
225 g grönkål / hela grönkålsblad
½ schalottenlök, finhackad
2–3 msk majonnäs
1 citron, saften
1 handfull mandlar
1 äpple
Salt & peppar

Gör så här:
1. Hacka grönkål, äpple och schalottenlök. 
 Vänd runt med majonnäs och pressa över  
citronsaft. Salt och peppar efter behag.
2. Rosta mandlar i en torr panna.
3. Blanda ner mandlarna med resten av 
salladen.
3. Servera som tillbehör till en huvudrätt 
eller som en liten lunchsallad.

Grönkålssallad 
med äpple

Ingredienser:
500 g brysselkål
Olivolja
Flingsalt
Parmesan

Gör så här:
1. Ansa och dela brysselkålen på mitten.
2. Lägg i en ugnsfast form och vänd runt i 
olivolja.
3. Baka i ugnen i 225 grader ca 15 minuter 
tills brysselkålen får färg.
4. Smaksätt med salt och vänd runt i 
parmesan innan servering.

Rostad brysselkål 
med parmesan

God Jul
gröna tips och smakfulla idéer



Ingredienser:
1 aubergine
0,5 dl skånsk grovkornig senap
0,5 dö vanlig senap
0,5 dl rårörssocker
0,5 dl rapsolja
1 tsk vitvinsvinäger
1 knippe dill, finhackad
1,5 dl purjolök, strimlad
Salt & peppar

Gör så här:
1. Skala auberginen och skär den i bitar. 
2. Koka upp vatten och låt auberginen sjuda i 
cirka 2 minuter. 
3. Häll bort vattnet och skölj auberginebitarna i 
kallt vatten. Försök sedan pressa ut så mycket 
vatten som möjligt ur dem. 
4. Rör ihop senap, rörsocker, rapsolja, vitvinsvin-
äger, dill, purjolök, salt och peppar i en skål. 
Vänd sedan ned auberginen och vips så har du 
en vegetarisk senapssill. 

Vegetarisk senapss*ll 
på aubergine

Ingredienser:
Morötter flera små eller en stor 
Olivolja
Dill (färsk)
Fänkålsfrö
Vitpeppar
Socker
Flytande honung
Dijonsenap
Salt & peppar

Gör så här:
1. Pensla moroten med olivolja.
2. Baka i ugnen 130 grader i en och halv timme.
3. Gör en kryddblandning: mixa fänkålsfrö, 
vitpeppar, färsk dill, salt och lite socker och rulla 
moroten i kryddorna.
4. Gör en variant på hovmästarsås med 
dijonsenap och flytande honung - 1 del senap 
och 3 delar honung. 
5. Skiva moroten i tunna skivor och ringla över 
honmästarsåsen.

Ugnsbakad gravad 
morot

God Jul
gröna tips och smakfulla idéer


