
Halloumi  

Chili  Citron  

Spaghetti  

Vitlöksklyfta  Schalottenlök  

Kålmix  

Riven Hårdost  Grönsaksbuljong  

Matlagningsgrädde  Bladpersilja  

20-30 minuter    K   

Krämig halloumipasta 
med chili och kålsallad
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Koka spaghetti
Skär halloumi i 1 cm stora bitar. Blötlägg bitarna 
i en bunke med kallt vatten* - detta drar ur sältan 
ur halloumin. 

Koka upp lättsaltat vatten* i en medelstor 
kastrull. Koka spaghetti i 7-8 min, eller tills 
al dente. 

Spara pastavatten [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 4 pers] till 
såsen, häll av resten och lägg tillbaka pastan 
i kastrullen.

Förbered råvaror
Finhacka schalottenlök. 

Pressa vitlök. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Kärna ur och skiva chili tunt. Finhacka persilja. 

Häll av halloumibitarna och dutta torra 
med hushållspapper.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

Fräs halloumi
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Fräs schalottenlök, vitlök och 
halloumi i 7-10 min tills halloumin är gyllene.

Laga sås
Blanda matlagningsgrädde [200 ml, 2 pers | 
400 ml, 4 pers], äggulor*, grönsaksbuljong, riven 
ost, citronzest, chili och hälften av persiljan i 
en bunke. 

Tillsätt blandningen till stekpannan och rör om i 
1 min. 

Tillsätt spaghetti och det sparade pastavattnet 
och rör om väl. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

Smaksätt kålsallad
Blanda kålmix, en skvätt citronjuice, olivolja*, en 
nypa salt* och peppar* i en salladsskål.

Servera
Fördela krämig halloumipasta mellan era tallrikar 
och strö över resterande persilja. Servera med 
citronklyftor och kålsallad vid sidan av.

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, kastrull, durkslag, vitlökspress, 
rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Halloumi 7) 200 g 400 g

Spaghetti 13) 25) 250 g 500 g
Schalottenlök 1 st 2 st
Vitlöksklyfta 2 st 4 st
Citron 1/2 st 1 st

Chili s 1 st 1 st
Bladpersilja 1 påse 1 påse
Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml
Ägg* 8) 2 st 4 st
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g
Riven hårdost 7) 20 g 40 g
Kålmix 1 påse 2 påsar

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
519 g

Energi 860 kj/206 kcal 4462 kj/1067 kcal
Fett 9 g 48 g
Varav mättat fett 5 g 27 g
Kolhydrat 20 g 106 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 9 g 48 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,7 g 3,4 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 25) Soja

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats.
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 Hello äggula!  
Äggulan används för att reda såsen, att göra den tjockare i konsistensen, ett klassiskt franskt 
tillvägagångssätt. Låt såsen sjuda, men inte koka, annars skär den sig.


