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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär halloumi i 1 cm breda skivor. Lägg skivorna i 
en bunke och täck dem med kallt vatten*. Låt stå 
i 5 min. 

Skiva rödlök och tomat tunt. Pressa vitlök. Riv 
gurka i långa remsor med en grönsaksskalare. 

Separera salladsbladen [1/2 sallad, 2 pers].

2. Karamellisera lök
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme. 

Fräs rödlök under omrörning, 5-6 min. 

Tillsätt balsamvinäger och socker* och fräs tills 
löken har karamelliserats, 3-5 min. 

Lägg över löken i en skål och ställ åt sidan.

3. Marinera halloumi
Häll av vattnet från halloumiskivorna och 
torka dem torra med hushållspapper medan 
löken karamelliseras. 

Lägg skivorna tillbaka i skålen och blanda dem 
försiktigt tillsammans med en skvätt olja*, 
oregano, en nypa peppar* och hälften av 
vitlöken. Blanda så att de täcks och ställ sedan 
åt sidan. 

4. Laga avokadoröra
Dela citron i klyftor. 

Gröp ur avokado och lägg köttet i en skål eller 
bunke. Tillsätt resterande vitlök, majonnäs och en 
rejäl skvätt citronjuice. 

Mosa med en gaffel tills såsen är helt slät. Smaksätt 
med en nypa salt* och peppar*. 

5. Stek halloumi
Diska och torka stekpannan och hetta upp en ny 
skvätt olja* i den på medelvärme. 

Stek halloumiskivorna tills de är gyllene, 2 min på 
varje sida. 

Sätt under tiden in tortillabröden i ugnen och 
värm i 1-3 min.

6. Servera
Fyll din tortilla med gurka, tomat, salladsblad, 
karamelliserad lök och halloumi. Ringla över 
avokadoröra, och pressa lite citron över för en 
extra smaksättning.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter.

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, durkslag, vitlökspress, 
grönsaksskalare skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Halloumi 7) 200 g 400 g

Rödlök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Gurka 1 (liten) 1 (stor)

Gemsallad 1/2 st 1 st

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* 1 msk 2 msk

Oregano 1 g 2 g

Citron 1 st 2 st

Avokado 1 st 1 st (stor)

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Tortillabröd 3) 13) 8 st 16 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
602 G

Energi 691 kj/165 kcal 4159 kj/994 kcal
Fett 9 g 52 g
Varav mättat fett 3 g 19 g
Kolhydrat 13 g 77 g
Varav sockerarter 3 g 17 g
Protein 6 g 36 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,7 g 4,1 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

 HELLO HALLOUMI!  
Genom att blötlägga halloumi i vatten blir den 
mindre salt.


