Lun
grønnkålssalat
med
søtpotet, avocado og cheddar

Hysj! Kan du ikke høre det? Vannet som synger i takrenna,
fuglene som har fått stemmene sine tilbake, de bankene
hjertene til nyforelska, vettskremte folk som klamrer seg fast
til kafébordene, foreldre som lar unga løpe i sølepytter,
skammens glemte juletrær som snøen ikke lenger skjuler på
verandaen, og lyset.
Lyset som sprenger seg inn i hjernen og farger tankene rosa og

lyseblå.
Det er våren.
Våren som et dampende godstog dundrer gjennom Oslo og som
ingen lenger kan stoppe. Våren som lot oss lengtende sitte ved
mobilene våre og vendte på melding. Fra YR. Våren som på sitt
eget magiske vis visker bort alle minner om skraping av bil,
ensomme hender og brukne lårhalser.
Kjære vår. Velkommen skal du være.
I kveld vil jeg dele oppskrift på en salat jeg har spist i
hele vinter og som definitivt har gjort de mørke månedene litt
bedre. Det går fint an å variere hva du har oppi her. Fetaost
er for eksempel digg.
Du trenger:
(nok til en sulten alenemor)
1 middels stor søtpotet, skrelt og delt i terninger på ca 2×2
cm
0,5 pose ferdig vasket og kuttet grønnkål
1 ss hakket rødløk
0,25 avocado i biter
4-5 cherrytomater, delt i fire
5 valnøtter, grovhakket
litt revet cheddarost
1 god pølse, skåret i skiver og stekt i stekepanne (jeg hadde
chilipølse fra Strøm-Larsen)
salt og pepper
litt olje til søtpoteten
Dressing:
1 ss god olivenolje
1 ts flytende honning
2-3 ss sitronsaft (smak deg frem)
Slik gjør du:

Sett ovnen på 225 grader (over- og undervarme)
Vend søtpotetbåtene i en liten 1 ss olje og strø over litt
salt og pepper. Stek midt i ovnen i ca 20 minutter eller til
de har brunet litt i kantene og er møre. Avkjøl litt.
Ha grønnkål i en bolle og ha over litt av dressingen. Bruk en
sleiv eller skje til å gni dressingen litt inn i grønnkålen,
evt bruk hendene. Dette gjør kålen mindre trevlete og lettere
å spise.
Stek pølsen.
Legg opp grønnkål, søtpotet, avocado, pølse, rødløk, ost og
valnøtter på en tallerken og drypp evt over litt mer dressing.
Kos deg.

