Halloumivåffla

med tomattapenad,
Krispig mix och picklad rödlök

Sväng ihop som en förrätt eller dela våfflorna i mindre bitar och ät som tilltugg.
DU BEHÖVER:
• 400 g halloumi
• 2 msk potatismjöl
TOMATTAPENAD
• ½ liter delade körsbärstomater
• 1 röd paprika
• 2 vitlöksklyftor
• 1-2 msk olivolja
• ca 1 msk balsamicovinäger
• ½ kruka basilika
SERVERING:
• Picklad rödlök
• 1 påse Krispig mix
• 2 avokado

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

GÖR SÅ HÄR:
Tomattapenad: Blanda tomater och paprika med
1 msk olivolja, baka de i 225° tills de blivit mjuka
och börjar få lite mörka kanter. Mixa med olivoljan,
balsamicovinägern, smaka upp med salt och
peppar. Strimla basilikan och rör ner.
Riv halloumin och blanda med potatismjölet.
Grädda i våffeljärn.
Servering: Skär avokadon i skivor och lägg på
halloumivåfflorna. Toppa med tomattapenaden,
picklad rödlök och sallad.

Minipizza med ädelost, päron och Underbar mix
Ät som tilltugg till mellokvällen eller ladda för OS-tittandet.
DU BEHÖVER:
• 1 smördeg på rulle
• 4 msk färskost
• 140 g ädelost
• 1-2 päron
• 1 msk flytande honung
• ½ dl valnötter, hackade
• 1 påse Underbar mix

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

GÖR SÅ HÄR:
Rulla ut smördegen. Tryck ut cirklar eller skär degen i
fyrkanter, 8-12 st. Bred ut färskost på smördegen men
inte ända ut till kanterna. Spara en remsa runt om.
Smula över ädelosten.
Skär päron i skivor och lägg på osten. Ringla över
honung. Baka i 200° 12-15 minuter.
Toppa med valnötter och sallad.

Quesadilla med Krispig kålmix och chorizo
DU BEHÖVER:
• 8 tortillabröd
• 1 påse Krispig kålmix
• 4 chorizo eller annan färsk kryddig korv
• 6 salladslökar
• 300 g riven ost
• 3 jalapeño
• 1 påse Underbar mix
• 2 avokado
• 1 lime
• salt och peppar
• koriander, tomater och nachochips

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

GÖR SÅ HÄR:
Lägg ut fyra tortillabröd. Fördela kålen på
bröden. Skär chorizo, salladslök och jalapeño
i skivor och fördela över kålen. Spara lite
jalapeño til servering. Avsluta med att fördela
osten. Lägg över de övriga tortillabröden.
Stek på båda sidor i matolja. Håll varm i
ugnen på 120°.
Mosa avokadon och toppa med limesaft,
salt och peppar. Skär quesadillan i tårtbitar
och ät direkt medan osten är smält och varm
tillsammans med avokadon, sallad, nachochips,
tomater, koriander och extra jalapeño!

Pizza med Raw slaw
DU BEHÖVER TILL 2 PIZZOR:
• 2 pizzabottnar
• 2 färdiga pizzabottnar eller deg
RÅMIXAD TOMATSÅS
• 3 dl delade körsbärstomater
• 1 vitlöksklyftor
• 1 dl riven parmesanost
• salt och svartpeppar
GARNERING
• 2 mozzarella
• 2-3 dl inlagda kronärtskockor
• 8-10 skivor salami, gärna fänkålssalami
• ruccola
RAW SLAW-SALLAD
• 1 påse Raw slaw
• 3 msk äppelcidervinäger
• 3 msk olivolja

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

GÖR SÅ HÄR:
Häll upp Raw Slaw i en bunke och blanda
med äppelcidervinäger och olja. Smaka upp
med salt och peppar. Låt stå och dra medan
du bakar pizzan.
Mixa tomaterna med vitlöken och
parmesanen. Smaka av med salt och peppar.
Rulla ut eller kavla ut pizzadegen. Bred ut
tomatsåsen. Dela mozzarellan i mindre bitar
och fördela på pizzan. Grädda 250° cirka
10 minuter, beroende på tjocklek.
Fördela kronärtskockor, salami och rucola.
Avsluta med att ringla över olivolja och
svartpeppar. Servera genast med Raw slaw.

Picknickpirog med kål- och köttfärsfyllning
DU BEHÖVER:
• 2 gula lök
• 2 vitlöksklyftor
• ca 300 g nötfärs
• 1 förp pizzadeg, kavlad
• 3 msk tomatpuré
• 1 msk torkad basilika
• 1/2 torkad oregano
• 1 köttbuljongtärning
• 2 dl vatten
• 1 påse Raw slaw
• olja, ägg
• salt och svartpeppar

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

GÖR SÅ HÄR:
Värm ugnen till 225° och sätt in en ugnsplåt.
Hacka lök och vitlök. Hetta upp oljan och stek löken mjuk,
tillsätt färsen och bryn. Tillsätt tomatpuré, basilika, oregano,
buljong och vatten. Koka upp. När det mesta av vätskan kokat
in tillsätt Raw slaw, blanda och sjud under lock 2 minuter.
Rulla ut pizzadeg. Dela degen i 4 eller 6 delar. Fördela röran
på degbitarna och vik ihop till piroger. Lägg pirogerna på
den varma plåten, pensla med ägg och grädda mitt i ugnen
ca 10 min, eller tills de är genomgräddade.
Låt svalna och packa ner i matsäcken. Värm gärna pirogerna
över öppen eld eller på grillen (om det finns tillgängligt på
utflykten).

Termossoppa med Krispig kålmix
DU BEHÖVER:
• 1 l kycklingbuljong
• ca 2 msk japansk soja
• ca 1 msk risvinäger
• 200 g grillad kyckling
• 1 påse Krispig kålmix
• 4 salladslökar
• 1 röd chili, hackad
• salt och peppar

GÖR SÅ HÄR:
Koka upp kycklingbuljong, följ måttangivelserna som
finns på förpackningen. Smaka av den med soja, chili,
salt och risvinäger. Dela kycklingköttet i mindre bitar och
varva med Krispig kålmix i termosen. Slå på den kokande
buljongen, spara lite plats överst och fyll upp med skuren
salladslök. Stäng termosen och häll upp lagom till lunchen
i pulkabacken eller på skidturen.

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

