
25-35 minutter 

Halloumi  

Hjertesalat  Tomat  

Rødløg  

Agurk  Hvidløgsfed  

Små TortillabrødMayonnaise  

Avocado  Citron  

Oregano  Balsamico    

   E   

Halloumitacos 
med karamelliserede løg & oregano



Lav avocadodressing
Skær citron i både. 

Skær avocado over på langs. Grav indmad ud med 
en ske. 

Mos med mayonnaise, et stort skvæt citronsaft og 
resterende hvidløg med en gaffel i en lille skål. 

Krydr med salt* og peber*.

Steg halloumi
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande (skyl 
af først) ved middelhøj varme. 

Steg halloumi i 2 min på hver side, eller 
indtil gylden. 

Varm tortillabrød i ovnen i 1-3 min eller i 
mikrobølgeovn i 10 sek.

6. Server
Fyld tortillabrød med agurk, tomat, hjertesalat, 
rødløg og halloumi. 

Dryp med avocadodressing. 

Server med resterende citronbåde.

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Skær halloumi i skiver (1 cm). Læg i en skål med 
koldt vand* i 5 min. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. Pres eller hak 
hvidløg fint. 

Skræl agurk til lange tynde, bånd. 

Skær tomat i både. Riv hjertesalat i 
mindre stykker. 

Karamelliser rødløg
Forvarm ovn til 200°C/180°C varmluft. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg rødløg under omrøring i 5-6 min, eller 
indtil bløde. 

Tilsæt balsamico og sukker*. Lad simre i 3-5 min, 
eller indtil karamelliseret. Overfør til en lille skål.

Mariner halloumi
Bland 1/2 hvidløg, oregano, en smule olivenolie* 
og et nip peber* i en skål. 

Dup halloumi tør med køkkenrulle. 

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

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, kartoffelskræller, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Halloumi 7) 200 g 400 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Tomat 1 stk 2 stk

Hjertesalat 1 stk 1 stk

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Sukker* (trin 2) 1 spsk 2 spsk

Oregano 1 g 2 g

Citron 1 stk 1 stk

Avocado 1 stk 1 stk

Mayonnaise 8) 9) 25 g 50 g

Små tortillabrød 13) 17) 8 stk 16 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
567 g

Energi 711 kj/170 kcal 4033 kj/964 kcal

Fedt 9 g 52 g

Heraf mættet  fedt 3 g 19 g

Kulhydrat 13 g 75 g

Heraf sukkerarter 3 g 16 g

Protein 6 g 34 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,7 g 4,1 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter 
Kan indeholde spor af: 17) sesam

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO HALLOUMI!  
Ved at lægge halloumi i blød bliver den mindre salt.


