
Potatis  

Lime  Koriander  

Rödlök  

Körsbärstomater  Salladslök  

Majonnäs  

Halloumi  Briochebullar  

Vitvinsvinäger  Majs  

 VEGETARISK  30 minuter    C   

Halloumiburgare 
med potatisklyftor och majssalsa
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär potatis i klyftor och placera på en bakplåt 
täckt med bakplåtspapper. Blanda tillsammans 
med en skvätt olja*, salt* och peppar*. Baka i 
ugnen i 35 min. 

Skiva rödlök och salladslök tunt. Grovhacka 
körsbärstomater och koriander. Dela lime. Låt 
majs rinna av i en sil.

2. Fräs rödlök
Värm upp socker*, vitvinsvinäger och vatten* 
(se mängd i ingredienslistan) i en liten kastrull på 
medelvärme. Tillsätt rödlök när sockret har lösts 
upp och fräs i 2 min.

3. Laga salsa
Plocka upp rödlöken med en mattång och lägg i en 
salladsskål. Reducera kvarvarande vinägern till en 
tjock sirap, 3-4 min på medelvärme. 

Lägg tomat, salladslök, majs och koriander i 
salladsskålen. Tillsätt sirapen och pressa i juice 
från en halv lime. Blanda och så har du gjort klart 
kvällens salsa.

4. Värm bröd
Värm upp briochebullar på ett ugnsgaller i 4 min 
i ugnen.

5. Stek halloumi
Dela halloumin på längden så att det blir två platta 
bitar. Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek bitarna i 4-5 min per sida.

6. Servera
Dela briochebullarna på mitten och bre majonnäs 
på skärytan. Lägg på salsa och halloumi. Servera 
på en tallrik tillsammans med potatisklyftor.

Smaklig måltid!

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

Obs: Förvara alltid potatisen mörkt och svalt. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull,ugnsgaller, mattång, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 400 g 800 g

Rödlök 1 st 2 st

Salladslök 2 st 4 st

Körsbärstomater 200 g 300 g

Koriander 1 påse 2 påsar

Lime 1 st 1 st

Majs 150 g 340 g

Socker* 1,5 tsk 3 tsk

Vitvinsvinäger 2 paket 4 paket

Vatten* 1 dl 2 dl
Briochebullar 3) 7) 8) 
11) 13)

1 paket 2 paket

Halloumi 7) 200 g 400 g

Majonnäs 8) 9) 10) 50 g 100 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
705 G

Energi 620 kj/148 kcal 4368 kj/1044 kcal

Fett 7 g 47g

Varav mättat fett 3 g 20 g

Kolhydrat 16 g 110 g

Varav sockerarter 4 g 30 g

Protein 5 g 38 g

Fiber 2 g 14 g

Salt 1 g 4 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 10) Selleri 11) Soja 
13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ KORIANDER!  
De unga bladen på koriandern benämns som cilantro, 
vilket i själva verket betyder koriander på spanska.


