
 

Sałatka gyros z fasolką i wakame

Kinga Bajcar  

Polecane na: sałatki    

Kuchnia (region): arabska, arabska, arabska

 

  Warto wiedzieć:

 

 150 min  łatwy  8 porcji

 

  Składniki:

 

pojedyńcza pierś z kurczaka - 3

szt.

 

fasola czarna Bio - 250 g

 

kapusta pekińska - 1/2 kg

 

cebula - 1 szt.

 

majonez Bio - 250 ml

 

wakame suszone Bio - 100 g

 

papryka zielona - 1 szt.

 

 

ogórki kiszone - 6 szt.

 

oregano suszone Bio - trochę

 

sól - szczypta

 

pieprz - szczypta

 

czerwona papryka suszona - trochę

 

chili suszone - szczypta

 

oliwa z oliwek extra Virgin Bio -

kilka kropel

 

  Dodatkowe info:

 

Fasolka czarna Bio wymaga namaczania, najlepiej jest namoczyć ją

na całą noc w zimnej wodzie.

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Fasolkę czarną Bio gotujemy aż do

miękkości- około godziny, potem odcedzamy

i odstawiamy do ostygnięcia.

 KROK 2: Kapustę kiszoną szatkujemy na drobno

i przekładamy do osobnej miski. To samo robimy

z ogórkami kiszonymi, cebulą i  papryką. Kroimy

w kostkę i przekładamy oddzielnie do osobnych

misek.

Piersi z kurczaka kroimy w kostkę i na oliwie

z oliwek extra Vigrin Bio podsmażamy. Podczas

smażenia dodajemy wszystkie przyprawy.

 KROK 3: Wakame suszone Bio moczymy przez

15 minut w wodzie, po czym odcedzamy.

 KROK 4: Bierzemy jedną sporą miskę lub

naczynie żaroodporne i układamy w nim

warstwami wszystkie składniki. Najpierw

poszatkowana kapusta pekińska - połowa tego

co mamy. Potem połowę ogórków kiszonych

i papryki.
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 KROK 5: Następnie układamy połowę

smażonego kurczaka.

 KROK 6: Kolejnym krokiem jest ułożenie

odsączonych liści wakame Bio, nałożenie na to

połowy słoiczka majonezu Bio.

Następnie układamy czarną fasolkę Bio, na

fasolkę ogórki i papryka, na to reszta kapusty

pekińskiej, a na sam wierzch pozostały majonez

Bio.

 KROK 7: Sałatkę wkładamy do lodówki na około

godzinę, aby się uleżała i wszystkie składniki się

"przegryzły".
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