
En oppskrift fra Handlekraftig.no              

Bønnesalat med papaya og sitrus 
 

 

 

Super som tilbehør til grillmat eller alene som en vegansk hoverett. 

4 middagsporsjoner, 8-10  porsjoner som side til f.eks. grillmiddag. Klimamerket er basert på at 

oppskriften er en siderett til 8. 

Ingredienser: 

• 100 g tørkede sorte bønner (andre typer kan fint erstatte alle bønnene her) 
• 100 g tørkede kidneybønner 
• 100 g tørkede hvite bønner 
• 200 g halvmoden papaya i biter 
• 1 boks mais om du vil 
• 1 liten – medium rødløk, strimlet eller finhakket 
• 1 fedd hvitøk om ønskelig, finhakket eller knust 
• 2 appelsiner i «fileter» + saften fra «skrotten» 
• Saften av 2 lime 
• 100 g hakkede mandler 
• 1 potte koriander 
• 1/2 ss chilipulver 
• Tørket chiliflak om du ønsker ekstra kick 
• Salt og pepper etter smak 
• Avocado om du ønsker et enda mer mettende måltid 
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Fremgangsmetode: 

1. Legg bønnene i bløt over natten eller minst 12 timer. Du kan strengt tatt bruke det du har av 

bønner her, og selvsagt også bruke ferdig kokte bønner for et raskere resultat. Ikke like godt, 

men...       

2. Hell av bløtleggingsvannet og kok bønnene i nytt vann til de er godt møre, 40 - 90 minutter 

alt ettersom hvilken type du bruker. De blir ekstra gode om du har i en jalapeno, salt, og mot 

slutten av koketiden en halv appelsin! Hell av kokevannet og avkjøl. 

3. Skjer papaya i passe munnfull-biter og bland med de avkjølte bønnene og mais om du ønsker 

dette i din salat.  

4. Skjer rødløk i syltynne halvskiver eller finhakk den. Skvis limen over løken og la stå. 

5. Bland i bønnemixen sammen med hvitløk om du vil bruke det. 

6. Hakk eller skiv pent 100 g med mandler og bland i. 

7. Ha i grovhakket koriander, chilipulver, salt og pepper etter smak.  

8. Skjær ut «fileter» av en appelsin ved først å skjære av alt skallet, inkludert det hvite. Skjær så 

inn mot midten av appelsinen tett mot hinnene til du bare har et «skjelett» av hinner igjen 

og 10-14 nydelige appelsinfileter! Legg disse pent på toppen, og vipps! Så har du en sunn, 

vakker og bærekraftig middag. 

 

TIPS: Ferdig kokte bønner er flotte å fryse ned! Så går det litt raskere neste gang du trenger en 

mettende, sunn base til middagen!  

 

Bon apetit!  

 


