
GRILLADE AUBERGINERULLAR   
MED HALLOUMI

GRILLADSVAMPWRAP   
MED RÖDLÖK & VITLÖK

1 stor aubergine

1 pkt halloumi

1 dl pesto

1 msk salt

Olivolja

600 g svamp, tex champinjoner, 
ostronskivling etc

2 rödlökar

3 msk olivolja

1 tsk salt

3 klyftor vitlök

1 dl hackad persilja

2 dl grekisk yoghurt

4 wrapbröd

1. Dela kålen på längden i 4-6 delar men låt roten hålla ihop 
klyftorna och pensla med olivolja. Dela citronen på mitten 
och lägg allt på en het grill.

2. Smält smöret (gärna på grillen). När 
kålen fått ordentligt med färg 
penslar du med det smälta 
smöret och strör över salt.

3. Ta av kålen från 
grillen, pressa över den söta 
grillade citronen och njut!

GRILLAD SPETSKÅL  
MED CITRON

1. Skär auberginen i 0,5 cm tjocka skivor på längden, lägg dem på 
ett fat och salta dem. Låt ligga i 30 minuter. Skölj dem sedan och 
torka av dem.

2. Skär halloumin i lika många stavar som det finns skivor av 
auberginen och lägg en bit halloumi samt bred på en sked pesto 
på auberginen och rulla ihop till en rullad som du fäster med en 
blötlagd tandpetare.

3. Grilla på hög värme tills osten smält en aning och auberginen 
fått rejält med färg och blivit genomgrillad. Lägg upp på ett fat 
och ringla över den pesto som är kvar, utrörd med en  
aning vatten.

1. Hetta upp olivolja i en värmetålig panna på grillen.

2. Dela svampen i mindre bitar och rödlöken i tunna båtar och 
lägg dem i pannan. Grilla på hög värme tills svampen är krispig i 
kanterna och löken genomgrillad.

3. Rör samman yoghurten med riven vitlök, persilja 
och smaka av med salt. 

4. Grilla wrapsen hastigt för fin färg, bred på såsen 
och toppa med svampen. Vik ihop och njut!

1 spetskål

1 citron

1 msk olivolja

50 g smör

1 tsk salt  

GRILLA

GRILLAD SALLAD  
MED PÄRON & GRÖNMÖGELOST

1 romansalladhuvud

1 päron

2 msk olivolja

1 tsk salt

50 g grönmögelost

0,5 dl rostade solrosfrön 

1. Dela romansalladen i 4 delar, låt roten hålla samman 
klyftorna. 

2. Dela päronet i 4 delar, kärna ur. Pensla päronet och 
salladen med olivolja och salta en aning. 

3. Grilla på hög värme tills salladen får en fin grillad yta och 
likaså päronet.

4. Lägg salladen på ett fat, lägg över päronet, smula över 
osten och solrosfröna. Ringla över lite mer olivolja och dra 
något varv med svartpepparkvarnen.

GRILLAD SPARRIS  
MED JORDGUBBAR & PARMESAN

1. Grilla sparrisen och jordgubbarna tills de får fin färg och 
varva dem på ett fat.

2. Ringla över olivolja, vinäger och krydda med salt/peppar. 

3. Avsluta med att hyvla över parmesan och ät ljummen.

1 knippe sparris

1 låda jordgubbar

50 g parmesan

2 msk olivolja

1 msk balsamvinäger

1 krm salt

1 krm svartpeppar

SANDRA MASTIO


