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Halloumi-råraka med
avokadomajonnäs

”Halloumi rårakan är den perfekta rätten för social dining, eller att bara avnjutas tillsammans med ett glas bubbel
i solen på vår fina uteservering i sommar. Hoppas ni gillar den lika mycket
som vi gör, hälsar Anders Sävström,
köksmästare på nya Voyage i Nyköping.
50 gr majonnäs
75 gr avokado
Citron
En nypa cayennepeppar
Salt och peppar

Receptet:
Halloumiråraka med
avokadomajonnäs
och pico de gallo

(4 pers)
400 gr svensk halloumi
från Oviken (går bra att
ersätta med klassisk
cypriotisk halloumi)
2 msk potatismjöl
Rapsolja till stekning
Salt och peppar

2 st kvisttomater
0,5 röd chili
En näve koriander
1 lime (skal och saft)
1 stor vitlöksklyfta
Olivolja

Gör så här:

XAnders Sävström, köksmästare på nya Voyage, som in

vigdes den 18 juni tillsammans med Scandic Stora Hotellet
i Nyköping.

Lägg halloumin i kallt vatten
i kylen (gärna i minst 12 timmar). Kärna ur och hacka tomaterna fint, finhacka chili,
koriander och vitlök. Blanda
upp med limeskal och saft
samt ca 1 msk olivolja.
Ställ in i kylen till servering.
Mixa avokado och majonnäs samt kryddor och en
skvätt citron till en jämn cre-

me. Lägg i spritspåse och kyl
till servering.
Riv halloumin på den grova
sidan av rivjärnet. Sätt en stekpanna på medelhög värme.
Blanda den rivna halloumin med potatismjölet samt
salt och peppar.
Stek antingen flera små rårakor eller några större efter
eget tycke och smak. Låt dem
stekas tills de är frasiga i kanterna.
Lägg upp på tallrik och

sale

toppa med garnityren.
Servera gärna tillsammans
med mer koriander, sallad
och limeklyftor.
Smaklig måltid!

MINIKRYSSNING
Kapellskär–Mariehamn

65

prisex per person
inkl buss

-30% rabatt

-25% rabatt

Iittala Kartio glas 21 och 40 cl
Klar, grå och ljusblå
2:a sortering

Rörstrand Mon Amie
Alla delar
2:a sortering

-25% rabatt

-50% rabatt

Mumin
Alla muggar
2:a sortering

Fiskars Functional Form
Kastrull 1,5 L + Gryta 3 L
(Utgående modell)

En solig dag på Åland
Ta Rosella från Kapellskär till Åland i sommar. Nu sänker vi priset på
massor av varor i butiken ombord. Det blir nöjen på soldäck och god
mat med Kocklandslagets somriga buffé i topp. Fem glada timmar
som ger mersmak.
Tips! Stanna en dag på Åland. Kliv på 9-båten och dröj kvar sex
timmar i land. Du är tillbaka igen kl 19.45. Prisex 65:- per person inkl
strandhugg på Åland & buss Kapellskär t/r.

Gäller 20/6 – 4/8 2019 eller så långt lagret räcker. Fler erbjudanden finns i butik.

Iittala Outlet Vingåker, Bondegatan 18, iittalaoutlet.se

Boka på Vikingline.se/rosella
Nyhet! Anslutningsbuss från Märsta och Rosersberg alla dagar.

