
Hur tar man loss kärnorna?                                        
3 olika sätt.
* Rulla granatäpplet mot en bordsyta. Dela det i två delar. Håll en halva över en 
skål och banka hårt med en träslev på skalet. Resultatet är att alla kärnor trillar 
ner i skålen, medan alla skiljeväggar stannar kvar i skalet.

* Dela granatäpplet i två halvor, lägg dessa i en bunke med vatten. Skala/pilla 
sedan loss kärnorna. Skalet kommer då att flyta upp til ytan medan kärnorna 
sjunker till botten. Häll av vattnet.

* Skär av ”Kronan” på granatäpplet. Snitta skalet i fyra delar från toppen till 
botten av granatäpplet så att fyra klyftor bildas. Nu är det bara att öppna 
granatäpplet, genom att bryta isär klyftorna ifrån varandra.

Granatäpple
Rostad grönsakssallad med 

fetaost, avocado och granatäpple
Ingredienser (4 Portioner)
4 port quinoa
0.5 zucchini
1 Paprika
250g Skogschampinjoner
1 Rödlök
1 nypa salt
1 nypa svartpeppar
1 ask machesallad
2 msk olivolja
1 frp Röda linser, kokta
1 Avocado
150 g. Fetaost
1 Granatäpple
0.5 kruka Persilja

Tillagning
1. Värm ugnen till 200°C (varmluft 180°C). Koka quinoa i 
rikligt med vatten ca 12 min. Sila sedan av den och spola kall.
2. Skölj och tärna zucchini och paprika. Skär svampen i 
kvartar, skala och grovhacka löken. Blanda grönsakerna på 
en plåt med olja, salt och peppar ekter smak. Rosta i ugnen 
ca 15-20 min.
3. Skölj machésalladen och lägg upp på ett fat. Sila av 
linserna och spola i kallt vatten. Blanda den kokta, kalla 
quinoan med linserna.
4. Lägg quinoablandningen över salladen och toppa med de 
rostade grönsakerna, avocadobitar, smulad fetaost och 
hackad persilja. Vill man kan man toppa med en dressing.    
Ät och njut

Källa: 

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde (Granatäpple)
Per 100 g Kalorier (kcal) 82
Lipider 1.2 g
  Mättat fett 0.1 g. 
  Fleromättat fett 0.1 g. 
  Enkelomättat fett 0.1 g.

Kolestrol 0 g
Natrium 3 g.
Kalium 236 mg.
Kolhydrater 19 g.
  Kostfiber 4 g.
  Socker 14 g.

Protein 1.7 g.
  Vitamin A 0 IU Vitamin C 10.2 mg.
  Kalcium 10 mg. Järn 0.3 mg.
  Vitamin D 0 IU Vitamin B6  0.1 mg.
  Kobalamin 0 µg. Magnesium 12 mg.
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