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1. Forbered råvarer
Skær halloumi i tynde skiver (5 pr. person). Skær 
rødløg i tynde skiver. 

Riv rødbede (uskrællet).

2. Forbered halloumi
Læg halloumi i en skål med koldt vand* i 5 min. 

TIPS: Ved at lægge halloumien i koldt vandt 
mildnes den salte smag.

3. Lav relish
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg rødløg i 3-4 min. 

Tilsæt rødbede, balsamico og sukker*. Steg 
videre i 2-3 min. 

Tilsæt vand*. Lad simre 5-6 min. Krydr med salt* 
og peber*. Stil til side i en skål.

4. Bland citronaioli
Riv citronskal. Skær citron i både. Hak tomat 
groft. Skær agurk i tynde skiver. 

Bland aioli, citronskal og en skvæt citronsaft i en 
lille skål.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du 
river skallen.

5. Steg halloumi
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Dup halloumi tør med køkkenrulle. Steg halloumi 
i 3-4 min på hver side. 

Varm tortillabrød i 10 sekunder i mikrobølgeovn 
eller på en tør pande.

6. Server
Smør tortillabrød med citronaioli. Fyld med 
agurk, tomat, salat, rødbederelish og halloumi. 

Server med citronbåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, rivejern, 
skåle, køkkenrulle

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Halloumi 7) 200 g 400 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Rødbede 2 stk 4 stk

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Sukker* (trin 3) 2 tsk 4 tsk

Vand* (trin 3) 1 spsk 2 spsk

Citron 1/2 stk 1 stk

Tomat 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

Små tortillabrød 3) 13) 8 stk 16 stk

Blandet salat 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
592 G

Energi 680 kj/163 kcal 4023 kj/962 kcal

Fedt 8 g 46 g

Heraf mættet  fedt 3 g 16 g

Kulhydrat 16 g 93 g

Heraf sukkerarter 5 g 32 g

Protein 6 g 34 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,7 g 4,3 g

Allergener
3) sesam 7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 TIPS!  
Opbevar tomater ved stuetemperatur - så smager de bedst og bevarer tekstur og aroma. Har de været 
kølet ned i køleskabet, kan de ikke genvinde disse egenskaber.


