Smag på

Det grønne
køkken med
Taverna

Fyld salatskålen med
madglæde og hvide oste

Vi elsker det grønne køkken! Og allermest, når
de grønne måltider serveres i selskab med dejlig
hvid ost fra Taverna. Derfor vil vi gerne invitere
alle danskere til at deltage i en udfordring, der
skal fylde salatskålen med mere grønt, mere ost
og mere madglæde, uanset om du er dedikeret
vegetar eller bare virkelig glad for grøntsager.
Vi glæder os til sammen med dig at blive grøn,
grønnere, Taverna!

Taverna
Taverna er en serie af udvalgte hvide oste og mælkeprodukter
udviklet til dig, der ønsker store smags-oplevelser i hver eneste
lille bid. Med rødder i middelhavslandenes stolte fødevaretraditioner får du cremede, bløde og nøje afstemte oste, der gør klassiske hverdagsretter til ægte luksusoplevelser.

Smag på en verden!
Vi er vilde med grøntsager hos Taverna: Sprøde
salater, grønt tilbehør og hele retter, hvor det
grønne spiller hovedrollen! Nyd dine grønne retter
med et drys af vores skønne Taverna Finest cremede
salatost i blok, der kan røres til lækre dips, drysses
på salaten, bruges i brød eller forvandles til fyld i
varme retter.
Prøv også vores produkter i tern eller vores grilloste, som er nemme at opgradere salaten, de
bagte grøntsager og omeletten med.

Couscous-salat med
Kryddermarineret
salatost
Dejligt tilbehør til hverdagsmaden, som er både friskt,
sprødt og nærende og ingen tid tager at lave. Du kan
også servere salaten som en kødfri måltidssalat med et
godt stykke brød til for to personer eller have den med
på din grillbuffet.

Ingredienser

Fremgangsmåde

200 g Taverna
Kryddermarineret
salatost

Sæt ovnen på 200 grader varmluft, og
kom cherrytomaterne op på et fad, hæld
olien (men ikke osten) fra bægeret over
tomaterne, og bag dem i ovnen i 10
minutter, eller til de er så sprøde, at de
flækker let. Hak persillen, og stil til side.
Varm en pande op, og steg cashewnødderne på den tørre pande, til de
tager farve. Tilbered imens couscoussen
efter anvisning på pakken, og vend den
friske spinat sammen med olivenolien og
et drys salt ned i den varme couscous.
Kom salatostternene og de varme tomater ved, og drys med cashewnødder og
persille, og servér salaten lun.

250 g couscous
3 spsk olivenolie
200 g cherrytomater
60 g friske spinatblade
40 g cashewnødder
1 håndfuld persille
Salt

Bønnesalat med grillede
pimientos de Padrón
Fyldig måltidssalat med Taverna Chilimarineret salatost,
der smager fantastisk på en varm sommerdag. Variér
salaten ved at skifte ærteskuddene ud med rucola eller
spinat, eller kom andre bær i salaten, alt efter hvad du
har i haven.

Ingredienser

Fremgangsmåde

100 g Taverna
Chilimarineret salatost

Skyl de sorte bønner, og kom dem
op på et fad. Rist pimientos de
Padrónpebrene på grillen eller på en
pande, til de tager farve og popper
lidt. Kom dem oven på bønnerne,
og drys med salt. Kom hindbær
og ærteskud ved, og hæld til sidst
salatost samt olien fra bægeret over
salaten. Servér straks.

1 dåse sorte bønner
250 g pimientos
de Padrón
100 g friske hindbær
50 g ærteskud
Salt

Toast med græskarsalatostsmør med ovnbagte
tomater og grønt
En dejlig ret, som smager skønt til alle årstider. Servér
den som en del af en brunchbuffet eller som let aftensmad sammen med en grov salat. Du kan også bruge
græskar-salatostsmørret i sandwichen til madpakken
eller som tilbehør til grillmaden.

Ingredienser

Fremgangsmåde

100 g Taverna Finest
salatost i blok

Sæt ovnen på 200 grader varmluft.
Beklæd en bageplade med bagepapir,
og stil klar. Skræl squashen, og skær
den i 2 cm tykke skiver, kom lidt olivenolie på, og drys med en smule salt. Læg
tomaterne på den anden side af bagepladen, og tilsæt også lidt salt og olie
hertil. Bag i ovnen i 15 minutter.
Rist imens brødet. Hak butternutsquash
i en minihakker med salatost, lidt hvidløg
og resten af olivenolien, og smag til med
salt. Smør massen ud på brødet, kom
salat og de varme ovnbagte tomater ved.

350 g butternutsquash
4 skiver groft toastbrød
eller surdejsbrød
6 spsk. olivenolie
½ fed hvidløg eller
efter smag
100 g cherrytomater
En håndfuld salatblade
Salt

Sommersalat med
grillost og vandmelon
Mangler du idéer til en sommerlig salat? Her er opskriften
på en let og mættende sommersalat, som passer til både
store og små. En klar favorit til sommerbordet med frisk
salat, salatost fra grillen og saftig melon.

Ingredienser

Fremgangsmåde

200 g Taverna
Heat&Eat grillost

Skær melon, avocado og agurk i små
stykker. Brug fx et parisiennejern, og lav
kugler i stedet for tern. Kom karse i salaten,
og hak rødløg fint. Skær grillosten i skiver,
og steg dem sprøde og gyldne i olie på en
varm pande. Vend den stegte ost i salaten.
Rør ingredienserne til dressingen sammen,
og smag den til. Vend dressingen i salaten,
og servér gerne salaten, mens grøntsagerne er sprøde og friske.

½ kernefri vandmelon
2 avocadoer
1 agurk
1 bakke karse
1 rødløg
Olie til stegning

Dressing
2 spsk. olivenolie
Skal fra 1 økologisk citron
Saft fra ½ citron
Salt og peber

i Indien ved man
… at ost i den varme mad er en fantastisk spise.
Den indiske ost paneer, som bedst kan beskrives som
en krydsning mellem grillost og hytteost, er en velkommen tilføjelse i den varme karryret og et godt alternativ
til kød. Brug den i varme og gerne krydrede gryderetter,
bagt i ovnen pakket i yoghurt og krydderurter eller i
wraps. Kom den også gerne i varme og kolde fyldige
salater med kål eller frisk sommergrønt. Det smager
virkelig himmelsk!

Blomme-spinatsalat
med quinoa og paneer
En dejlig frisk måltidssalat, der smager af sommer og er
nem at lave. Spis den, når menuen står på kødfri aftensmad, eller servér den som tilbehør til grillmenuen.

Ingredienser

Fremgangsmåde

2 pakker a 200 g
Taverna Paneer

Skær osten i skiver a ca. 0,8 cm, og
steg dem på en varm pande med olie,
til de får en fin stegeskorpe. Kog quinoaen efter anvisning på emballagen.
Skær blommerne i mundrette bidder,
og stil til side.
Skyl spinaten og lad den dryppe af.
Når quinoaen er færdig og dryppet af,
vender du spinaten i den varme quinoa.
Bland olivenolie og æblecidereddike
med salt, og hæld over quinoa-spinatblandingen. Kom den op på et stort fad,
og fordel nu blommerne over salaten.
Skær avokadoen i fine både, og kom
over salaten sammen med oliven og
osteskiverne. Servér straks.

500 g frisk spinat
200 g friske blommer
eller nektariner
200 g quinoa
1 avokado
30 g sorte oliven
3 spsk. olivenolie
2 spsk. æblecidereddike
Salt

Agurkesalat med syltede
agurker, rå rødløg og
salatost m. citrus og urter
Syrligt og sødmefuldt med en snert af citrus – det er
kernen i denne skønne tilbehørssalat med Taverna Finest
med citrus og urter.

Ingredienser

Fremgangsmåde

200 g Taverna Finest
salatost med citrus og
urter

Snit spidskålen i fine strimler, hak dilden
fint,og kom begge dele op i en skål. Nip
bønnerne, overhæld dem med kogende
vand, og lad trække i to minutter, inden
du kommer dem op i skålen. Snit rødløget
i fine både, og kom det op i skålen.
Snit agurken i papirstynde skiver. Kom
lagereddike, hvidt sukker, laurbærblade
og sennepskorn op i en lille gryde, og rør
rundt til sukkeret er opløst. Tilsæt agurkerne, vend rundt, og tag af varmen, og
lad dem stå og trække under låg. Tilsæt
Taverna Finest salatost med citron og
krydderurter.
Tag agurkerne op fra lagen, og kom det
op i salaten. Drys med solsikkekerner, kom
olivenolien over, giv et drys salt, og server.

½ spidskål
200 g grønne bønner
1 agurk
1 rødløg
1 bundt dild
2 spsk solsikkekerner
2 spsk olivenolie
Salt

Til lagen
½ dl lagereddike
½ dl hvidt sukker
2 laurbærblade
4 tsk sennepskorn

Din redning i køkkenet
Kender du de der ting, som man altid skal have på lager?
Taverna Finest er en af dem. Osten kan nemlig bruges til
mange retter, prøv fx:

1
2
3
4
5

At komme lidt i tomatsaucen og lade den gøre
saucen cremet og give den en dejlig salt smag.

At blende den med ovnbagte græskar, kogte
rødbeder eller kogte søde kartofler med lidt hvidløg
og chili. Det giver en dejlig creme, du kan bruge på
brød og som tilbehør.
At smuldre den ind i brødet, når du bager flutes.

At komme den i tærtemassen, når du bager
grøntsagstærter, eller drysse den på pizzaen.

Bare at nyde den, som den er, med oliven, salat,
eller der hvor du trænger til lidt salt, cremet smag.

Sommerkålssalat
med jordbær og urter
Kål og chili går hånd i hånd om sommeren og giver gode
smagsoplevelser til grillmaden, uanset om den er kødfri
eller klassisk. Brug også opskriften med andre bær end
jordbær, og variér også i urterne, alt efter hvad haven
eller vindueskarmen byder på.

Ingredienser

Fremgangsmåde

1 bæger Taverna
Salatost i tern

Nip jordbærrene, og skær dem i mundrette bidder, og snit hvidkålen helt fint.
Varm en pande op, og steg græskarkernerne på panden i en smule olie, til
de popper og er sprøde. Lad dem tørre
på et stykke køkkenrulle.
Bland hvidkål, jordbær og græskarkerner med salatost i tern og chiliolie,
og drys med urter. Server straks.

1 spsk chiliolie
400 g hvidkål
150 g jordbær
50 g blandet mynte
og basilikum
50 g græskarkerner
Olie

Sådan steger du
din grillost
Heat&Eat Grillost smager lige så dejligt på pande
som på grill. Og det er faktisk ret nemt - Sådan gør du

På grillen

På panden

Skær osten i skiver. Pensl osten
med olie, og sørg for, at den er
godt dækket på alle flader, inden
du kommer den på en varm grill.
Vend, når osten har fået gyldne
striber, og steg på den anden side.

Skær osten i skiver. Varm din pande
godt op, kom olie på, og steg osten
ved mellemhøj varme på begge sider,
til osten er gylden.

