Sweetie
Bittersöt Citrussallad
Ingredienser (4 Portioner)
1 st Sweetie
1 st Grape Röd
2 st Apelsin Röd
0.5 st Lök Röd
0.5 st Rosésallat
1 nypa Flingsalt
Saltpeppar Nymalen, efter smak

Vinägrett
1 msk Apelsin Röd, pressad
1 tsk Honungssenap
0.5 dl Olivolja

Tillagning
1. Skär bort skalet och allt det vita från
citrusfrukterna med en mycket vass kniv.
2. Skär ut hinnfria klyftor. Kläm ut en matsked
blodapelsinsaft till vinägretten.
3. Skala och skiva rödlöken tunt och riv sallaten i
bitar. Varva med citrusklyftorna på ett vackert fat.
Strö på lite ﬂingsalt och peppar.
4. Vispa ihop ingredienserna till vinägretten och slå
över.
Källa: Tasteline

Sweetie är en citrusfrukt som kommit fram genom korsning
mellan pomelo och grapefrukt. Skalet är grönskiftande och
fruktköttet gult. Sweetie smakar sött och saknar helt den beska
nyansen som ﬁnns i grapefrukt. Fruktköttet är saftigt och
påminner om pomelons.

Näringsvärde
Per 100 g Kalorier (kcal) 36

Sweetie kommer från Israel, där den huvudsakligen växer i de
norra delarna i Gilboa och övre Galileen. Det är en tidig
citrusfrukt och den ﬁnns oktober-december.

Protein 0.7 g
Kolestrol 0 g
Kolhydrater 7.0 g
Vitaminer
Vitamin A 1 µg
Vitamin B1 0.04 mg
Vitamin B2 0.02 g
Vitamin B3 0.3 mg
Vitamin B6 0.04 mg

Vitamin E 0.3 mg
Beta-Koraten 6 µg
Folat 10 µg
Niacinekvivalenter 0.4 mg
Vitamin C 39 mg

Smaken är söt, frisk och aromatisk helt utan nyans av
grapefrukt, trots att frukten är släkt med grapefrukt och pomelo.

Användning

Mineraler
Fosfor 8 mg
Järn 0.1 mg
Kalcium 12 mg
Kalium 148 mg

Liksom övriga citrusfrukter skördas Sweetie mogen. Den är helt
kärnfri.

Magnesium 11 mg
Natrium 2 mg
Selen 0.2 µg
Zink 0.1 mg

Äts som grapefrukt. Sweetie är god att blanda i sallader såväl
fruktsallad som mera matiga sallader.
Även om skalet är grönt är frukten fullt mogen.

Vi kan frukt & grönt
på rikitgt

