
Potatis  

Vetemjöl    Chili Flakes   

Halloumi  

Dukkah  Bladpersilja  

SalladsmixGräddfil   

Gräslök  Avokado  

Körsbärstomater  Solrosfrön  

30-40 minuter    E   

Halloumiråraka 
med avokado och gräddfil



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V11

1. Riv potatis och ost
Skala och grovriv potatis. Placera potatisen i en 
ren kökshandduk och vrid ur överflödig vätska över 
diskhon. Lägg den rivna potatisen i en bunke. 

Töm halloumin på vätska och grovriv osten. Lägg i 
samma bunke som potatisen. 

TIPS: Om halloumin smular kan du finhacka resten.

2. Blanda i persilja
Finhacka persilja. 

Blanda persilja, mjöl, mjölk*, dukkah och en 
nypa chili flakes (stark!) tillsammans med potatis 
och halloumi i bunken. 

TIPS: Ta det lugnt med chilin om du inte gillar 
stark mat.

3. Rosta solrosfrön
Hetta upp en torr stekpanna på medelvärme och 
rosta solrosfrön tills de är gyllenbruna, 3-4 min. 

Häll över solrosfrön i en skål.

4. Stek rårakor
Klicka ner smör* i samma stekpanna på 
hög värme. 

Bre ut en tunn råraka av potatisblandningen, 
räkna med två rårakor per person. 

Stek varje råraka i 1-2 min på hög värme, därefter i 
6-8 min på medelvärme. 

5. Laga sallad
Finhacka gräslök. Halvera körsbärstomater. 
Skiva avokado. 

Blanda tomater, avokado och salladsmixen 
[1/2 påse, 2 pers] i en skål. Ringla över en skvätt 
olivolja*. Smaksätt med en nypa salt* och 
peppar* och rör om.

6. Servera
Servera rårakorna toppade med gräslök och en 
klick gräddfil. Lägg upp sallad vid sidan av och 
strö över solrosfrön.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, rivjärn, bunke

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, mjölk

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Halloumi 7) 200 g 400 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Vetemjöl 13) 50 g 100 g

Mjölk* 7) 2 msk 4 msk

Dukkah 1) 2) 3) 10) 16 g 30 g

Chili flakes (stark!) efter smak

Solrosfrön 20 g 40 g

Smör* 7) efter behov

Gräslök 1 påse 1 påse

Körsbärstomater 200 g 400 g

Avokado 1 st 1 st (stor)

Salladsmix 1/2 påse 1 påse

Gräddfil  7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
653 G

Energi 620 kj/148 kcal 4048 kj/968 kcal
Fett 8 g 50 g
Varav mättat fett 3 g 21 g
Kolhydrat 14 g 88 g
Varav sockerarter 3 g 22 g
Protein 6 g 37 g
Fiber 2 g 16 g
Salt 0,4 g 2,5 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 
13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, 
valnötter, hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), 
koriander, timjan, kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, 
selleri, havsalt

 TIPS!  
Om du vill hålla de färdiga rårakorna varma medan du steker, lägg dem på en tallrik och täck med folie.


