
Ingefära  

Vitvinsvinäger  Ketchup  

Vitlök  

Honung  Sojasås  

Salladslök  Paprika  

CashewnötterLime  

Morot  Spetskål  

Chili  Koriander  

Halloumi  Sesamfrön  

30-35 minuter    C   

Frisk asiatisk sallad 
med marinerad halloumi, chili- och korianderdressing
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1. Laga marinad
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och finhacka ingefära [10 g, 2 pers] 
och vitlök. 

Blanda ingefära med vitlök, sojasås, honung, 
ketchup, vitvinsvinäger och sesamfrön till 
en marinad. 

Hetta upp en stekpanna på medelvärme och sjud 
marinaden tills den tjocknat, 2-3 min. 

Sätt stekpannan åt sidan och stäng av värmen. 

2. Tillaga halloumi
Skär halloumi i 1 cm tjocka stavar och lägg dem på 
en plåt med bakplåtspapper. 

Ringla över marinaden så att alla bitarna täcks. 
Tillaga i ugnen 10-12 min.

3. Förbered grönsaker
Strimla spetskålen [1/2 st, 2 pers] fint. 

Skala och skär morot i tändstickstunna stavar. 

Kärna ur och skär paprika i 3 cm stora bitar. 
Grovhacka salladslök. 

Blanda alla grönsaker i en salladsskål och krydda 
med en nypa salt*.

4. Blanda dressing
Finhacka koriander. Kärna ur och finhacka chili. 

Blanda koriander och chili i en skål tillsammans 
med olivolja* [1 msk | 2 msk] och limejuice 
[1/2 lime, 2 pers]. Krydda med en nypa salt*.

5. Hacka cashewnötter
Grovhacka cashewnötter.

Blanda korianderdressingen med salladen och 
rör runt så de täcks. 

6. Servera
Fördela salladen mellan era tallrikar och toppa 
med de marinerade halloumibitarna. Strö 
över cashewnötter.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, vitlökspress, rivjärn, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Ingefära 10 g 20 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Honung 25 g 50 g

Ketchup 25 g 50 g

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Halloumi 7) 200 g 400 g

Spetskål 200 g 400 g

Morot 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Salladslök 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Chili 1 st 2 st

Olivolja* 1 msk 2 msk

Lime 1 st 2 st

Cashewnötter 2) 20 g 40 g

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
472 G

Energi 543 kj/130 kcal 2563 kj/613 kcal
Fett 8 g 39 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 7 g 31 g
Varav sockerarter 5 g 23 g
Protein 6 g 30 g
Fiber 2 g 7 g
Salt 0,9 g 4,4 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO JULIENNE!  
Att skära grönsaker och rotfrukter i tunna stavar så de liknar tändstickor är en teknik som kallas 
för julienne.


