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15-20 minuter    K   

Stekt halloumi 
med quinoasallad, rucola och valnötter



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

2020-V05

1. Laga quinoa
• Koka upp vatten* [400 ml | 800 ml ], quinoa 

och grönsaksbuljong i en kastrull. 

• Låt sjuda i 10-15 min.

2. Halvera tomater
• Skär halloumi i 1 cm breda skivor. 

• Halvera körsbärstomater. 

• Grovhacka myntablad (kasta stjälkar). 

• Placera tomater och mynta i en 
stor salladsskål. 

3. Stek halloumi
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 

på medelvärme. 

• Stek halloumibitarna tills gyllene på bägge 
sidor, 4-5 min. 

TIPS: Se upp, halloumin blir lätt hård och torr om 
de steks för länge.

4. Blanda dressing
• Blanda balsamvinäger, honung och 

olivolja* [2 msk | 4 msk] i en skål. 

• Pressa ner vitlök [1/2 st, 2 pers] i skålen och 
krydda med en stor nypa salt* och peppar*. 

• Rör om ordentligt.

5. Tillsätt rucola
• Rör i quinoa, rucola och hälften av 

valnötterna till skålen med tomater. 

• Ringla över dressingen och blanda igen. 

• Krydda med en nypa salt* och peppar* 
om nödvändigt.

6. Servera
• Fördela quinoasalladen och 

halloumibitarna mellan era tallrikar. 

• Toppa med en klick gräddfil och 
resterande valnötter. 

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, vitlökspress, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 400 ml 800 ml

Quinoa, vit 200 g 400 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Halloumi 7) 200 g 400 g

Körsbärstomater 200 g 400 g

Mynta 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Honung 25 g 50 g

Olivolja* 2 msk 4 msk

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Rucola 1 påse 1 påse

Valnötter 2) 20 g 40 g

Gräddfil 7) 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
457 G

Energi 912 kj/218 kcal 4169 kj/997 kcal
Fett 12 g 56 g
Varav mättat fett 5 g 22 g
Kolhydrat 17 g 77 g
Varav sockerarter 5 g 23 g
Protein 9 g 42 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,6 g 2,8 g

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

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Visste du att tomater bör förvaras i rumstemperatur? Då smakar de som allra bäst och de bibehåller sin 
konsistens och arom. Har de väl kylts ner i kylskåpet kan de inte återfå dessa egenskaper.


