 .1קויפט
 וועלט אויס גרינס מיט פרישע ,לעכטיגע בלעטער אן קיין געלע אדער ברוינע פלעקן.

 .2לייגט אוועק
 איידער איר לייגט עס אוועק:
 oלעטוס און סאלאט גרינס :וויקלט איין די בלעטער אין טרוקענע
האנטוך פאפיר.
 oגרינס מיט שטאמען אין א בינטל (קעיל ,קאלארד גרינס) :שניידט
אראפ דעם עק פון די שטאם און וויקלט איין די עקן אין א פייכטע
האנטוך פארפיר.
 oהערבס :וויקלט איין די גאנצע בינטל אין א פייכטע האנטוך פאפיר.
 האלט אלע גרינס אין פרידזשידער ,אומגעוואשן ,אין א גוט פארמאכטע
פלאסטיק זעקל.

 .3וואשט
 לייגט גרינס אין א שיסל און דעקט איבער מיט וואסער.
 שאקלט די גרינס אונטער די וואסער לויז צו מאכן שמוץ .לאזט די שמוץ זיך זעצן.
 נעמט פארזיכטיג ארויס די גרינס און גיסט אויס דאס וואסער .טוט דאס נאכאמאל אויב נויטיג.

 .4גרייט צו





דינסט צוויבל און קנאבל אין אויל .לייגט צו די גרינע בלעטער און קאכט ביז עס
ווערט ווייך.
צעמאלט ספינעטש אדער קעיל מיט פארפרוירענע פרוכט צו מאכן א 'סמאדי'
אדער מיט באנדלעך צו מאכן א געשמאקע דיפ.
לייגט צו צעשניטענע גרינע בלעטער צו זופ ,געקעכצן און לאקשן סאוסעס.
קאכט ביז עס ווערט ווייך.
לייכט צו פרוכט ,אנדערע גרינצייג ,ניס אדער באנדלעך צו רויע צעשניטענע גרינס פאר א געזונטע סאלאט.
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