
.Maracuja tillhör släktet passionsblommor. Den växer på hög höjd i 
Anderna, Sydamerika. Frukten är rundoval, 5-10 cm i diameter och har 
ett hårt, tunt, slätt och grönt skal, som vid mognad blir gult. Fruktköttet 
är orangefärgat till gult, saftigt, lätt genomskinligt, samt kladdigt med 
brunsvarta kärnor.

Köttet är smakrikt, sött och lätt syrligt. Innanmätet äts naturell med 
sked, eller används som smaksättare i sallader, desserter, glass, 
juicer, yoghurt, bakverk och såser.

Passionsfrukt är en rik källa av antioxidanter, mineraler, vitaminer och 
kostfiber. Kostfiber hjälper till att ta bort kolestrol från kroppen. När 
man äter frukter som har ett rikligt innehål av Vitamin C, så får 
kroppen hjälp att utveckla ett motstånd mot bl.a förkylningar. 
Passionsfrukt är mycket rik på kalium, som hjälper till att reglera 
hjärtfrekvens och blodtryck.

Maracuja
Passionsfrukt Mousse
Ingredienser (6 Portioner)
8 st Maracuja
1 msk Strösocker
1 brk Kondenserad mjölk
3 dl Vispgrädde

Tillagning
1. Dela Maracujan, skrapa ur fruktköttet och 
lägg det i en skål. Använd lite vatten för att 
skölj ur saften ur skalet. Blanda med 
händerna för att mjuka upp fruktköttet. Sila 
sedan fruktköttet så att du får bort kärnorna.
2. Vispa ner sockret och den kondenserade 
mjölken.
3. Vispa grädden i en kyld skål. Blanda ner 
1/3 av grädden i passionsfruktblandning. 
Blanda skyndsamt i resten av grädden.
4. Kyl i kylskåp över natten. 
5. Servera och njut.

Källa: allrecipes.com

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde
Per 100 g Kalorier (kcal) 97
Protein 2.2 g
Lipider
  Mättat fett 0.1 g
  Fleromättat fett 0.4 g
  Enkelomättat fett 0.1 g

Kolestrol 0 g
Kalium 348 mg
Kalcium 12 mg
Kolhydrater 23 g
  Kostfiber 10 g. 
  Socker 11 g. 

Vitaminer
  Vitamin A 1 272 IU Vitamin B6 0.1 mg 
  Vitamin C 30 mg Vitamin D 0 IU
  Vitamin B12 0µg  

Mineraler
  Magnesium 29 mg Järn 1.6 mg
  Natrium 28 mg 
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