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INGREDIENS-INDEX



Indien



Historia: 
Kanel har använts i tusentals år i lankesiska rätter. Det används t.ex. i soppor, chutneys, dhal-grytor, desserter och i olika drycker. Kanel tillför en härlig, kryddig arom och  smak i såväl det salta som det söta köket.

200 g  lök
600 g  morötter
5 stjälkar citrongräs
75 ml  vegetabilisk olja         
50 g  curryblad
4-6 st kanelstänger
1 msk  malen gurkmeja
2 msk  svarta/bruna senapsfrön
500 g  färsk ananas
600 ml  kokosmjölk
800 g  Hälsans Kök® Vegan Balls 
4 msk   OSCAR® Premium Fermenterad  

Peppar Pasta
35 ml  OSCAR® Asiatisk Fondkoncentrat
 salt

Myntesambal
100 g  rödlök
100 g  ingefära
6 st långa gröna chilifrukter
2 st vitlöksklyftor
60 g  myntablad
100 g  riven färsk kokos
100 ml  limejuice
200 ml  vatten
 salt

Förberedelser 
1.  Skala och hacka lök och morötter grovt.
2.  Skär citrongrässtjälkarna i 3 cm stavar och 

krossa dem lätt utan att bryta dem.
3.  Värm oljan i en kastrull på medelhög värme.
4.  Tillsätt lök, morötter, citrongräs, curryblad, 

kanelstänger, gurkmeja och senapsfrö och 
låt koka på låg värme i 7-8 minuter.

5.  Tillsätt kokosmjölk, Hälsans Kök® Vegan 
Balls, OSCAR® Premium Fermenterad  
Peppar Pasta, OSCAR® Asiatisk Fond  
koncentrat och salt och låt sjuda i 5 min.

6.  Skala och skär ananasen i 2 x 2 cm bitar. 
Tillsätt precis före servering.

8.  Gör en myntasambal genom att skala och 
rensa rödlök, ingefära, vitlök och mixa med 
chili, kokos, lime, mynta och vatten till en 
jämn pasta. Krydda med salt.

Servera med
myntasambal
råris
roti (indiskt pannbröd)

Ananascurry med Vegan Balls  
– i fermenterad peppar serverad med myntasambal och roti

10 20 min. Medium

Street      Food
Indien

Tip 
-  Myntasambal kan fo..rvaras i kylskaop i 3 dagar. 
-  Torkad, riven kokos kan ersa..tta fa..rsk kokos. 
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Japan



30 st små grillspett
1 kg  Hälsans Kök® Fillet Pieces 
200 ml  vatten
100 ml  vatten
40 ml  OSCAR® Rostad Smak krydda
50 ml  sesamolja
4 st gurkor
2 st  lök
200 g  inlagd ingefära

Fermenteret peber- og honningglasering 
2-4 msk  OSCAR® Premium Fermenterad  

Peppar Pasta
100 ml  sojasås med låg salthalt
100 ml  honung 

Garnering
100 g  ärtskott
 svarta sesamfrön

Förberedelser 
1. Blötlägg grillspetten i vatten i minst 1 timme.
2.  Blötlägg Hälsans Kök® Fillet Pieces i OSCAR® 

Rostad Smak krydda, vatten och sojasås i 30 
minuter och häll sedan av vattnet.

3.  Skala gurkorna. Skär dem i halvor på längden 
och skär dem sedan i grova bitar om 2 cm.

4.  Skär löken i små tärningar och skölj dem  
två gånger i kallt vatten. Häll av vattnet och 
blanda med gurka och inlagd ingefära till  
en sallad.

5.  Blanda OSCAR® Premium Fermenterad  
Peppar Pasta med sojasås och honung  
och rör om väl.

6.  Blanda Hälsans Kök® Fillet Pieces med  
sesamolja och trä på grillspetten.

7.  Grilla på en varm grill i 1-2 minuter på  
varje sida.

8.  Pensla de varma sticksen med den fermen-
terade pepparsåsen och servera dem med 
gurksallad och ärtskott. Strö över svarta 
sesamfrön.

Grillade yakatori-sticks
– med fermenterad pepparsås och ingefärssyltad gurksallad

Historia: 
Ge din nästa buffémeny en touch av Japan 

med dessa lättlagade yakitori-grillspett.  

Det är en populär japansk streetfood- 

anrättning. Yakitori består av möra bitar  

kyckling på träspett som grillas över  

öppen eld eller en mycket varm grill.

Japan

Street      Food
10 20 min. Medium

Tip 
-  Du kan go..ra gurksal laden med raoa ro..d betor,  

ra..ttikor el ler moro..tter.
-  Servera sushiris til l gril lspetten.
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100 ml   OSCAR® Demi Glace Koncentrat
200 ml  sojasås med låg salthalt
100 ml  honung
100 ml  vatten
50 ml  limejuice
40 g  rostad sesam
10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Burger
2 msk  vegetabilisk olja   

Förberedelser
1.  Koka upp OSCAR® Demi Glace Koncentrat 

med sojasås, honung, vatten och limejuice 
och låt sjuda i 5 min. 

2.  Stek Hälsans Kök® Sensational™ Burger  
i en varm stekpanna i olja i 3-4 minuter på 
varje sida tills de når en innertemperatur  
på 74 °C. 

3.  Pensla alla hamburgerbröden med såsen 
och strö över sesam.

4.  Servera teriyaki-burgarna med spröda  
tempuragrönsaker och citron nori-dipp.

Citron nori-dipp
2 ark  nori-tång
500 g  silkestofu
4 msk  OSCAR® Premium Citron Pasta 
100 ml  vegetabilisk olja

Förberedelser
1.  Finhacka nori-tången.
2.  Mixa tofun med OSCAR® Premium Citron 

Pasta och olja till en fin puré.
3. Häll upp i en skål och rör ner nori-tången.  

TEMPURA
20 st  salladslökar
500 kg  grönkål
300 g  vetemjöl
3 tsk  bakpulver
4 dl  isvatten 
200 g  rismjöl

Förberedelser
1.  Skala salladslöken och rensa kålen, skölj 

noga. Sila bort överflödigt vatten med en 
salladsslunga och avlägsna det sista vattnet 
med en handduk. 

2.  Blanda mjöl och bakpulver och tillsätt  
vatten. Det spelar ingen roll om det finns 
klumpar i tempuradegen.

3.  Värm oljan i en kastrull till 180 °C.
4.  Vänd grönsakerna i rismjöl och sedan i  

tempurasmeten. Lägg grönsakerna i den 
varma oljan och stek tills de är gyllene  
och spröda.

5.  Ta upp dem ur oljan och lägg dem på papper 
för att suga upp överflödigt fett. Upprepa 
processen tills alla grönsaker har stekts.

Teriyaki-burgare
– med tempuragrönsaker, grönkål, salladslök och citron nori-dippHistoria: 

Teriyaki är en japansk tillagningsmetod där fisk,  

kött och grönsaker marineras med en speciell  

teriyakisås och därefter grillas eller steks.  

Teriyaki används också för att smaksätta nudlar  

eller wokrätter och kan även användas som dipp.

Japan

Street      Food
10 20 min. Medium

Tip 
-  Svamp som shitake, enoki och ostronskivling ä a..r ockso.. la..ckra i tempura.-  Krydda tempuran med kryddor el ler miso.  
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Libanon



600 g  majrovor
2 tsk  salt
50 ml  citronjuice
4 st  lök, ca 150 g
4 st vitlöksklyftor
25 g färsk timjan 
100 ml  olivolja
1000 ml  krossade tomater
2 tsk  socker
2-4 msk  harissa
4 msk  OSCAR® Svampfond koncentrat
 salt
800 g  kokta kikärter
200 g  gröna oliver, utan kärna 
800 g  Hälsans Kök® Vegan Balls   

Garnering
 koriander
 bröd

Förberedelser
1.  Skala majrovorna och skär dem i klyftor. 

Blanda klyftorna med salt och citronjuice 
och låt marinera i 30 minuter.

2. Finhacka lök, vitlök och timjan.
3.  Fräs majrovor, lök och vitlök i en kastrull 

med olja och timjan i ca 5-10 minuter på  
medeltemperatur utan att det får för  
mycket färg.

4.  Tillsätt krossade tomater och låt sjuda i  
ytterligare 10-15 min.

5.  Tillsätt socker, harissa och OSCAR®  
Svampfond koncentrat och låt sjuda i ca 30 
minuter tills det har nått önskad konsistens.

6.  Tillsätt kikärtor, oliver och Hälsans Kök® 
Vegan Balls och låt sjuda i 10 minuter.

7.  Servera koftabollarna i små skålar med  
saltade majrovor, bröd och koriander.

Koftas med vegan balls
– kikärtor, kryddig tomatsås och råa grönsaker

Historia: 

Tomatsås leder förmodligen det globala sås- 

loppet, följt av sojasås. Det är bara en gissning,  

men en sak är säker: Det finns en mängd  

varianter av den populära tomatsåsen.

10 20 min. Medium

Libanon

Street      Food

Tip 
-  Du kan anva..nda al la typer av  

chilipasta ista.. l let fo.. r harissa.

-  Ersa..tt oliverna med dad lar el ler  

annan torkad frukt.
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4 st rödlökar
8 st vitlöksklyftor
100 ml  olivolja
800 g  Hälsans Kök® Vegan Mince
1 msk  kanel
1 msk  spiskumminfrön
2 msk  malen koriander
1 msk  honung
4 msk  harissa
600 ml  vatten
4-5 msk  OSCAR® Veganska Oxsmak krydda
 salt
 svartpeppar
1 kg  hummus
400 g  granatäppelkärnor (kan vara frysta)
50 g  bladpersilja
100 g  rostad mandel
10 st tunnbröd

Förberedelser
1.  Skala och skiva löken tunt.
2.  Krossa vitlöken och stek den i en stor  

kastrull med olivolja och rödlök på medel-
värme i 5 minuter utan att den får färg.

3.  Tillsätt Hälsans Kök® Vegan Mince, alla  
kryddor, honung och harissa och rör om  
ordentligt.

4.  Tillsätt OSCAR® Veganska Oxsmak krydda 
och vatten och låt det koka tills nästan all 
vätska har avdunstat.Smaka av med salt 
 och peppar.

Pannstekt harissa Vegan Mince   
– med rostade nötter och lök, serverad med humus och tunnbröd Historia: 

Harissa är en chilisås som kommer från Tunisien. 

Men idag används den i alla kök i Mellanöstern, där 

den obligatoriska skålen med harissa finns på alla 

middagsbord. Här används den på samma sätt som 

salt och peppar i Europa. Men se upp! Harissa är  

en otroligt stark, aromatisk chilisås baserad på 

antingen färska eller rökiga röda chilifrukter.  

Chilin blandas med vitlök, spiskummin, färsk  

koriander, citron och olivolja.

10 20 min. Medium

Libanon

Street      Food

Tip 
-  Al la typer av no..tter kan anva..ndas.

-  Om du go.. r din egen hummus, testa att  

anva..nda svarta bo.. nor ista.. l let fo.. r kika.. rtor.
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USA



10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 

10 st   grillspett, 20 cm

dej 
300 g  gult majsmjöl
300 g  vetemjöl
1,5 tsk  bakpulver
0,5 tsk  bikarbonat
1 tsk  socker
1/2 tsk  salt
60 ml  OSCAR® Veganska Kycklingsmak krydda 
200 ml  växtbaserad mjölkdryck
100 ml  kikärtsvatten

vetemjöl, till utrullning
 vegetabilisk olja eller jordnötsolja till 
stekning

200 ml  ketchup 
200 ml  söt senap 

Förberedelser
1.  Vispa ihop de torra ingredienserna till smeten:

majsmjöl, mjöl, bakpulver, socker och salt.
2.  Vispa ihop de blöta ingredienserna till smeten:

OSCAR® Veganska Kycklingsmak krydda,
växtbaserad mjölkdryck och kikärtsvatten.

3.  Blanda de blöta och torra ingredienserna
och vispa ihop dem.

4.  Häll över smeten i en hög bunke så att den
nästan når upp till kanten (bunken ska vara
högre än vegokorven).

5.  Stick in grillspetten i Hälsans Kök® Sensa-
tional™ Sausage och vänd dem i extra mjöl.

6.  Stick ned korven i smeten och vrid runt en
aning så att den täcks helt, samtidigt som
du lyfter upp den igen. Låt överflödig smet
rinna av.

7.  Håll varje corn dog snett i den varma oljan
i 5-7 sekunder så att den sluter tätt. Lägg
sedan ner den i oljan (det säkerställer att
den inte fastnar i botten av kastrullen).

8.  Stek i 3-4 minuter eller tills de är gyllen-
bruna.

9.  Stek upp till 4-5 corn dogs åt gången för att
undvika att oljetemperaturen sänks. Vänd
dem med jämna mellanrum så att de får
jämn färg. Lägg dem på galler och låt dem
svalna.

Corn dog
– med ketchup och senap

20 min.

10. Servera med ketchup och senap.

10 Lätt

Tip 
-  Olika typer av krydd blandningar kan til lsa..ttas 
i smeten. Kom ihaog att blo..tla..gga pinnarna i 30 minuter fo..re  anva..ndning.-  Ska..r Ha..lsans Ko..k® Sensational ™ Sausage i mindre bitar sao faor du ett trevligt snacks.

Historia: 

En av de bästa sakerna med många mässor och

festivaler i Indiana eller streetfood-vagnar i södra

USA är deras corn dogs! Och det finns inget som 

passar bättre på corn dog än söt senap.

USA

Street      Food
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1,5 kg  sötpotatis (alternativt fryst pommes) 
300 g  rismjöl

salt
10 st  Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
2-3 msk  vegetabilisk olja
2-3 msk  stött svartpeppar

Tzatziki
2 st gurkor
2 st rödlök
400 g kikärtor
50 g dill 
20 g mynta
4 st vitlöksklyftor
2 msk OSCAR® Premium Citron Pasta
1 st citron
2 msk  OSCAR® Premium Fermenterad 

Peppar Pasta
6 dl vegansk yoghurt

salt
svartpeppar

Förberedelser
1.  Skär gurkorna på längden. Kärna ur med

en tesked och skär gurkorna i tunna skivor.
2.  Hacka rödlök, dill och mynta mycket fint.

Riv vitlöken på rivjärnets fina sida.
3.  Riv citronskalet på rivjärnets fina sida och

pressa ur saften. Blanda riven citron och
citronjuice med yoghurt. Tillsätt resten av
ingredienserna till tzatzikin. Smaka av med
salt och peppar.

4.  Skala och skölj potatisen. Skär den i 1,5 cm
tjocka skivor på längden och skär sedan i
5 cm strimlor.

5.  Vänd sötpotatisen i rismjöl och lägg på
en bakplåt.

6.  Fritera potatisstrimlorna portionsvis, i
3 minuter i olja tills de är mjuka. Lägg över
på en bakplåt. Fräs dem sedan återigen
portionsvis i samma olja i 3 minuter.
Andra gången för att få potatisen spröd
och karamelliserad. Lägg pommesen på en
kökshandduk på en bakplåt så att överflödig
olja sugs upp. Strö över salt.

7.  Stek Hälsans Kök® Vegan Schnitzel i olja i
2 minuter på varje sida. Strö över malen
svartpeppar och salt.

8.  Servera Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
med tzatziki och krispiga potatischips.

Spröd Vegan Schnitzel 
– med sötpotatispommes och kikärts-tzatziki

20 min.10 Lätt

Tip 
-  Blanda tzatzikin med spetskaol fo..r en mer rustik karakta..r.-  Spara kika..rtsvattnet (aquafaba) och  anva..nd det som ersa..ttning til l a..ggvita. Det kan frysas in. 

Historia: 

Sötpotatis är en fantastisk kolhydrat utan stärkelse

och innehåller dessutom mer C-vitamin än vanlig 

potatis, vilket kroppen behöver och använder varje

dag. De är dessutom härligt söta och krämiga och

otroligt enkla att arbeta med.

USA

Street      Food
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Marocko



4 st auberginer
4 msk  olivolja
4 st tomater
100 ml  olivolja
4 st vitlöksklyftor
1 msk  paprikapulver
1 msk  spiskummin
1 knippe bladpersilja
 salt
 peppar
0,5 tsk  chilipulver
10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Burger
2 msk  vegetabilisk olja

Garnering
2 st citroner
 persilja
 inlagd grön chili

Förberedelser
1.  Skär auberginerna i halvor och pensla med 

olivolja. Grilla dem i ca 10 minuter, tills de 
blir mörkbruna och mjuka.

2.  Tärna tomaterna och stek dem på hög 
värme i olivolja.

3.  Tillsätt hackad vitlök, spiskummin och  
paprika.

4.  Finhacka persiljan och tillsätt den till  
tomaterna.

5.  Tärna auberginerna (med eller utan skal) 
och tillsätt dem till tomaterna.

6.  Fortsätt röra om och koka i ca 15-20 minuter 
tills auberginerna är mjuka.

7.  Ringla över olivolja och tillsätt en knivsudd 
chilipulver. Smaka av med salt och peppar.

8.  Pensla Hälsans Kök® Sensational™ Burger 
med olja och grilla dem på en mycket varm 
grill i 3-4 minuter på varje sida, tills de har 
en innertemperatur på 74 °C. 

9.  Servera burgaren med zaalouk, citroner, 
persilja och inlagd chili.  

Grillad burgare  
– med aubergine, zaalouk och inlagd chili

20 min.10 Medium

Street      Food

Marocko

Tip 
-  Ra..tten kan til lagas dagen innan och va..rmas i ugnen. Stro.. o..ver stro..bro..d sao att det blir krispigt.-  Servera med tabbouleh.

Historia: 

Zaalouk är en marockansk sallad som är känd i hela  

Nordafrika. Huvudingrediensen i salladen är ofta aubergine. 

Salladen är ett bra komplement till exempelvis grillat kött, 

fisk och tagine-rätter. När en aubergine grillas ändrar den 

smak helt. Efter en omgång på grillen får den en krämig 

konsistens med rökt smak. Den rökiga smaken och den  

fylliga auberginesmaken i kombination med citronsyra tar 

smakupplevelsen till en helt ny nivå.
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Mexiko



3 st  lök
2 st vitlöksklyftor
600 g  pumpa
220 g  chipotle chili i Adobosås
100 ml  vegetabilisk olja
800 g  Hälsans Kök® Vegan Mince
60 ml  OSCAR® Rostad Smak krydda
400 ml  vatten
480 g  svarta bönor
 salt  

Koriandersalsa
3 st stora salladslökar
3 st avokador
4 st tomater
100 g  koriander
100 ml  limejuice
50 ml  vinäger
 salt

Garnering
10 st vetetortillas
200 g  vegansk ost

Förberedelser
1.  Skala lök och vitlök och hacka dem i fina 

tärningar.
2.  Skala pumpan och ta bort kärnorna. Riv 

pumpan och blanda den med 2 tsk salt.
3.  Finhacka chipotlen och spara vätskan.
4.  Fräs lök och vitlök i olja i 3 minuter. Tillsätt 

Hälsans Kök® Vegan Mince och rör om.
5.  Tillsätt chipotle, vätskan och OSCAR® Rostad 

Smak krydda, vatten, svarta bönor och låt 
sjuda i 5-10 min. Smaka av med salt. 

6.  Skala lök och avokado och skär dem i fina 
tärningar.

7.  Skär tomaterna i skivor och hacka i fina 
tärningar.

8.  Finhacka koriandern.
9. Blanda ihop allt precis före servering.

Grillade quesadillas med kryddig Vegan Mince   
– svarta bönor, avokado och koriandersalsa

10 20 min. Medium

10.  Smaka av med salt och justera med 
vinäger.

11.  Fördela fyllningen på ena sidan av tortilla-
bröden, tillsätt riven pumpa och ost och vik 
ihop som en halvmåne.

12.  Nu är tortillabröden redo att grillas, stekas 
eller gräddas i ugnen. Grilla dem på båda 
sidor i 2 minuter, tills de är spröda och  
varma inuti. Servera med koriandersalsa.

Street      Food
Mexiko

Tip 
-  Dessa tortil las kan enkelt til lagas dagen innan 

och gra..ddas i ugnen i sta.. l let fo.. r att gril las.

-  Prova att go.. ra majstortil las sja.. lv. 

Historia: 

Chipotle er røgede jalapeños i tomatpasta.  

De bruges i forskellige gryde- og chiliretter  

samt i chipotle-mayonnaise.
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100 ml  olivolja
50 +75 g  färsk oregano
10 st  Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
 salt
 svartpeppar
2 st romansalladshuvud 
10 st mjuka briochebullar

coleslaw
2 st spetskålshuvuden
2 st gurkor
2 tsk  salt
2 st lime
2 msk  OSCAR® Premium Citron Pasta 
200 ml  majonnäs

Tomatillo-salsa
4 st vitlöksklyftor
2 st vita salladslökar
100 g  koriander
600 g  tomatillos
2 st jalapeños
 salt
 rostad sesam (kan utelämnas)

Förberedelser
1.  Värm olivoljan i en stor kastrull.
2.  Hacka oreganon grovt och stek den spröd  

i oljan. Ta upp den ur oljan, lägg den på en 
kökshandduk och strö över lite salt.

3.   Skär spetskålen fint och skär gurkorna  
i skivor.

4.  Lägg spetskål och gurka i en skål och  
blanda med salt.

5.  Riv limeskalet med den fina sidan av  
rivjärnet och pressa ut saften ur limen. 

6.  Blanda allt med OSCAR® Premium Citron 
Pasta och majonnäs och blanda med  
coleslawen precis före servering.

7.  Skala vitlök och lök och hacka dem grovt 
tillsammans med koriandern.

8.   Häll av tomatillos och spara vätskan.
9.  Lägg alla ingredienser i en matberedare och 

mixa till en grov salsa. Smaka av med salt 
och vätskan från tomatillos.

Tortas/sandwich med Vegan Schnitzel   
– tomatillosalsa, coleslaw och sallad

10 20 min. Medium

10.  Stek Hälsans Kök® Vegan Schnitzel spröda i 
resten av oreganooljan.

11. Bryt romansalladen i mindre bitar.
12. Värm briochebullarna.
13.  Servera allt i skålar och på tallrikar så att 

var och en kan “bygga” sin egen rätt.

Street      Food
Mexiko

Tip 
-  Ra..tten kan serveras med en reja.. l sal lad 

med raoa gro.. nsaker ista.. l let fo.. r bro.. d.

-  Servera med fa.. rska jalapeños i tunna 

skivor fo.. r lite extra sting.

Historia: 

Tomatillo är en viktig grönsak i mexikansk matlagning.  

Den används till exempel i salsa verde. Smaken av en 

tomatillo skiljer sig helt från en vanlig tomat, eftersom 

smaken är lite sur och fruktköttet med de många små 

kärnorna är extremt sprött. Smaken tilltalar de flesta och 

vissa tycker till och med att det är en “utsökt delikatess”.
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1 st rättika
150 g  lök
100-120 ml   OSCAR® Veganska Kycklingsmak 

krydda
3 l  vatten
4 st stjärnanis
3 st kanelstänger
10 st korianderstjälkar
100 ml  soja med låg salthalt
3 msk  socker
400-500 g  glasnudlar
800 g  Hälsans Kök® Fillet Pieces
200 g  böngroddar
250 g  pak choi eller spenat

Garnering
4 st salladslökar
150 ml  risvinäger
 chilipulver

Förberedelser
1.  Skala rättikan och löken och skär dem i  

bitar som får plats på en sked.
2.  Lägg alla ingredienserna till soppan i en 

stor kastrull. Koka upp och låt sjuda i  
10-20 min.

3.  Koka nudlarna enligt anvisningarna på  
förpackningen och håll dem varma.

4.  Tillsätt Hälsans Kök® Fillet Pieces till  
soppan under de sista 5 minuterna.

5.  Lägg upp nudlar, groddar, pak choi/spenat  
i 10 små varma soppskålar.

6.  Häll över soppan och tillsätt kinesisk rädisa 
och lök.

7.  Servera med hackad salladslök, risvinäger 
och chilipulver.

Nudelsoppa med Fillet Pieces  
– böngroddar, spenat, nudlar, buljong och salladslök

10 20 min. Medium

Street      Food
Thailand

Historia: 

Nudelsoppa är en populär rätt när som helst på året och 

dagen. Den har en underbar smakkombination av kanel 

och ingefära. Kanel är en viktig krydda i det thailändska 

och kinesiska köket och används framförallt i soppor och 

bräserade rätter. Kanel är dessutom den perfekta kombon 

till stjärnanis och ingefära.

Tip 
-  Ista.. l let fo.. r nud lar kan ra..tten a..ven serveras  

med ris, pasta el ler gro..nsaksspaghetti.

-  Krydda soppan med chilipasta och fa.. rska  

thaila..ndska o.. rter.
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400 g  grön mango
400 g  selleri
2 st gröna äpplen
4 st vitlöksklyftor
100 g  rostade nötter, jordnötter/cashewnötter
6 st piri piri 
4 msk  OSCAR® Asiatisk Fond koncentrat
200 ml  vatten
200 ml  limejuice 
65 g  florsocker
300 g  körsbärstomater 
10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 
2 msk  OSCAR® Premium Fermenterad Vitlök  

Garnering
1 knippe  färska korianderblad
30 g  rostade nötter, jordnötter/cashewnötter

Förberedelser
1.  Skala mango, selleri och äpplen.
2.  Skär mango, selleri och äpplen i långa tunna 

strimlor på en mandolin eller rivjärn. 
3.  Krossa vitlök, nötter och chili i en mortel  

till en grov pasta eller mixa i en mixer.
4.  Blanda med OSCAR® Asiatisk Fond  

koncentrat, vatten, limejuice och socker  
tills sockret har lösts upp.  

5.  Skär körsbärstomaterna i halvor och krossa 
dem lite.

6.  Blanda allt till en som tam-sallad (grönsak-
er, dressing, nötter, tomater). Lägg upp i en 
stor skål eller i tio små skålar.

7.  Grilla Hälsans Kök® Sensational™ Sausage i 
3-4 minuter på varje sida. Pensla dem sedan 
med OSCAR® Premium Fermenterad Vitlök 
och skär dem i bitar. 

8.  Servera med som tam-sallad bredvid och 
strö över extra nötter och koriander. 

Som Tam-sallad med grillet Sensational™ Sausage  
– grön mango, äpplen, selleri och nötter

10 20 min. Lätt

Street      Food
Thailand

Historia: 

Som tam är en av de mest populära thailändska salladerna  

och är en daglig rätt i många thailändska hem. Salladen finns  

i alla thailändska streetfood-stånd. Salladen krossas i en stor 

lermortel som är särskilt framtagen för detta ändamål och  

den underbara doften av grön papaya i kombination med ljudet 

från morteln när salladen tillagas är helt magisk. Salladen är 

faktiskt uppkallad efter “tam tam”-ljudet som hörs.

Tip 
-  Rotfrukter som moro..tter, majrovor och  

palsternacka kan anva..ndas raoa i denna sal lad.

-  Som tam kan a..ven anva..ndas pao smo.. rgaos  

til lsammans med Ha.. lsans Ko..k® Fil let P ieces.
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