
Fakta
Romansallat alt. romansallad, är en ätlig växt inom släktet sallater som 
benämns som grönsak. Romansallat är en varietet till vanlig sallad och är 
bland annat rik på antioxidanter, K-vitamin och karotenoiden lutein. 
Romansallat ingår som ingrediens i bland annat Caesarsallad. Den är grön eller 
rödaktig till färgen.

Det verkar vara så att de flesta tror att sallad och sallat är samma sak. Men så 
är det inte.

Sallad är det samlade namnet på olika, oftast kalla maträtter som bereds på 
olika sorters gröna blad med varierande tillbehör och ofta äts med någon typ 
av syrlig sås, typ vinägrett-, gräddfil- eller oljesås.

Sallat är det svenska namnet på det släkte med korgblommiga växter, Lactuca, 
tillhörande familjen Asteraceae, där de vanligaste sorterna av sallat, 
isbergssallat och huvudsallat, ingår. Lactuca sativa var. capitata är t.ex. 
huvudsallat.

För att göra det enkelt, och undvika förvirring med namnet.                              
Tänk så här:                                                                                                         
Sallad = maträtten                                                                                                 
Sallat = själva växten

Romansallat
Wrap med mangosalsa

Ingredienser 
1 st gurka
0,5 st rödlök(ar)
2 cm färsk röd Spansk Peppar
2 tsk färsk ingefära, riven
1 kruka koriander
200 gram mango, färsk tärningad
1.5 dl solrosfrön
0.6 dl limesaft
2 tsk honung
2 nypa(or) flingsalt
8 st romansalladsblad

Tillagning
1. Skölj gurkan. Dela den på längden och gröp ur det vattniga. 
Tärna den sedan smått. Skala och finhacka rödlöken och 
skölj och finhacka färsak pepparen.
2. Skala och riv ingefäran och skölj och grovhacka 
koriandern. Blanda ihop allting med mangon och solrosfrön i 
en skål. Pressa i limesaft och tillsätt honung och salt.
3. Fyll mangosalsan i salladsbladen, vik ihop och ät.

Källa: 

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde (Romansallat)
Per 100 g Kalorier (kcal) 17
Lipider 0.3 g
  Mättat fett 0 g. 
  Fleromättat fett 0.2 g. 
  Enkelomättat fett 0 g.

Kolestrol 0 g
Natrium 8 g.
Kalium 247 mg.
Kolhydrater 3.3 g.
  Kostfiber 2.1 g.
  Socker 1.2 g.

Protein 1.2 g.
  Vitamin A 8 710 IU Vitamin C 4 mg.
  Kalcium 33 mg. Järn 1 mg.
  Vitamin D 0 IU Vitamin B6  0.1 mg.
  Kobalamin 0 µg. Magnesium 14 mg.
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