
Halloumi in een 
tortilla met 
guacamole 

Tortilla’s zijn heerlijke snacks, maar je 
moet ze wel direct na het bereiden gaan 
eten. Anders wordt de halloumi hard, en 
is de magie van het geheel verdwenen.  

Het is wel een wat uitgebreider recept. Je 
kunt de guacamole zelf maken, door een 
avocado fijn te prakken en te mengen 
met wat peper en zout.  En de 
bloemtortilla’s kun je gewoon in de 
supermarkt kopen.  

Nodig :  

4 a 6 personen  

De vulling :  

 500 gram halloumi in plakken 
 2 rode uien, grof gesneden in 

plakken of stukjes 
 1 rode paprika, in reepjes en zonder zaadlijsten 
 1 gele paprika, in reepjes en zonder zaadlijsten 
 1 groene paprika, in reepjes en zonder zaadlijsten 
 1 kleinere courgette, doormidden snijden en dan in stukjes 
 200 gram kleine champignons, in plakjes of stukjes 

De marinade : 

 2 tenen geperste knoflook 
 1 theelepel grof zeezout, of zout naar smaak 
 Sap van 4 limoenen 
 Schil rasp van 2 limoenen 
 Handvol verse koriander, fijn geknipt 
 ½ theelepel gedroogde oregano 
 1 theelepel komijnzaadjes 
 ½ theelepel sambal of chilivlokken 
 1 theelepel (kokosbloesem)suiker 
 1 eetlepel witte wijnazijn 
 125 ml bruine rum 
 125 ml olijfolie 

Serveren met : 



 8 a 12 grote bloemtortilla’s  
 Guacamole pakken, of prak 2 rijpe avocado’s fijn met peper en zout 
 Zure room (of crème fraiche, of yoghurt) 
 Een a twee kleine jalapeno pepers, meng deze met een fijn gesneden tomaat, een 

eetlepel azijn, fijn gesneden koriander, wat zout en een klein gesneden uitje. Of neem 
kant-en-klare jalapeno salsa 

BEREIDEN : 

1. Maak éérst de marinade. Deze ga je straks over de halloumi en, apart,  over de 
groente gieten. Doe alle ingrediënten van de marinade in een kom. Goed door 
roeren. Leg de plakken halloumi in een kom .En de groenten (paprika, champignons, 
courgette en uitjes) in een andere kom. Schenk de marinade, per kom, erover. Schep 
alles goed door. En laat het ca 30 minuten marineren. 

2. Heb je geen potje jalapeno salsa kunnen krijgen ? Maak deze dan nu vers, volgens 
bovenstaand recept.  

3. Verwarm de oven voor.  
4. Maak de tortilla’s warm in de oven. Je stapelt ze op, verpakt ze in folie en leg ze ca 

15 minuten in een voorverwarmde oven van ca 150 grdn.  
5. Verhit ondertussen een grote koekenpan of wok. Tot deze flink heet is. Doe de 

groenten met de marinade erin. Roerbak ze tot ze kleuren en karameliseren waarbij 
alle vocht verdampt. Doe het dan in een ovenschaal en zet ze bij de tortilla’s in de 
oven, om het warm te houden.  

6. Maak nu de guacamole vers of pak het potje met guacamole (zie bovenstaand) 
7. Laat de halloumi uitlekken, deze marinade heb je niet nodig. Doe wat olie in de 

koekenpan, schik de plakjes halloumi  erin en bak ze ca 5 minuten aan iedere kant. 
Tot ze goudbruin zijn, aan beide kanten.  

En als laatste : 

 Serveer de tortilla’s, groenten en de halloumi apart. Want iedereen stelt zijn eigen 
tortilla samen. Leg hiervoor een warme tortilla op een bord. En schep de helft van de 
groenten erop. Leg hierop halloumi naar keuze. Klap de tortilla dubbel en klap de 
zijpunten eronder. Serveer hierbij guacamole, de jalapena salsa en de zure room (of 
crème fraîche of yoghurt)  

Dit is héél erg lekker, eet smakelijk ! 

Met een hartelijke groet van Tieneke.  

 


