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CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE PORȚII: 2 

597 kcal 33g 5,7g 50g 26,2g 20g 1,5g 7,6g 20 DE MINUTE

1.  Opăriți broccolini și boabele de soia timp de 2 minute într-o oală cu apă clocotită și sărată, așezată pe foc 
mare, apoi scurgeți-le și lăsați-le deoparte.

2. Asezonați somonul cu sare de mare și piper negru.
3.  Încingeți puțin ulei de măsline într-o tigaie pe foc mare, adăugați somonul cu pielea în jos și frigeți-l timp de 

3-4 minute sau până când este bine pătruns.
4.  Pentru dressing, curățați avocado și puneți-l într-un blender. Alegeți frunzele de mentă și lăsați-le deoparte 

pe cele mici, apoi puneți-le pe celelalte în blender împreună cu ardeiul iute și cu usturoiul curățat, iaurtul, 
puțină sare și piper și zeama de lămâie verde. Procesați până când compoziția devine omogenă, adăugând 
puțină apă pentru a obține o consistență ce permite servirea cu lingura.

5.  Adăugați mierea și hreanul în tigaia cu somonul, stoarceți peste ele zeama de lămâie verde și amestecați-le 
până ajung la puctul de fierbere. Întoarceți somonul pe cealaltă parte și acoperiți-l cu sosul lipicios, apoi 
transferați-l pe o farfurie caldă.

6.  Adăugați legumele scurse, spanacul și puțină apă în tigaie. Lăsați spanacul să se înmoaie și amestecați totul 
pentru a se acoperi de sosul delicios. 

7. Între timp, curățați și feliați subțire ceapa verde.
8.  Așezați pe farfurie legumele, puneți peste ele somonul și presărați deasupra ceapa verde și menta rămasă. 

Serviți cu sos sweet chili din belșug. 

200 g de broccolini
200 g boabe de soia congelate (edamame)
2 fileuri de somon de 120 g fiecare, cu piele, 
fără solzi, dezosate, din surse sustenabile
Ulei de măsline
1 lingură de miere lichidă
1 lingură de hrean ras, din borcan
1 lămâie verde
100 g de baby spanac 
4 cepe verzi
Sos sweet chili 

DRESSING
1 avocado copt
½ legătură de mentă proaspătă
1 ardei iute verde proaspăt
1 cățel de usturoi
6 linguri de iaurt degresat
1 lămâie verde

O cină rapidă și ușoară cu somon și un dressing delicios plin de prospețime.

SOMON „LIPICIOS” CU LEGUME VERZI
ȘI DRESSING GREEN GODDESS

Blender 
multifuncțional
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