
Faktaruta
Pomelo, heter egentligen pompelmus som kommer från tamilskans pampa 
limāsu, som även gett upphov till fruktens namn på nederländska, tyska och 
franska. På engelska kallas frukten 'pomelo', vilket även spritt sig till svenska 
livsmedelsbutikers fruktdiskar.

Pompelmus (Citrus maxima, syn. C. grandis) är ett upp till 15 meter högt träd 
inom familjen vinruteväxter. Det förekommer naturligt i Sydostasien och odlas 
där liksom i tropiska och subtropiska delar av Nord- och Centralamerika. Den 
stora frukten har grönt eller gröngult skal och ljusgult fruktkött, som till 
skillnaden från korsningsprodukten grapefrukt är sött.

USA är idag största producent av pompelmusfrukter, följt av Kina och Mexiko. 
Både stor- och mindre storfruktiga varieteter förekommer i den svenska 
dagligvaruhandeln, under namn som honungspomelo eller pomelo (efter 
engelskans ord för frukten).

Pomelo
Thailändsk Pomelosallad

Ingredienser (4 Portioner)
1 st Spansk Peppar, färsk
3 tsk Fisksås
1 tsk Socker
1 st Lime, färsk
4 st Vitlöksklyftor
1 dl Jordnötsolja
2 st Pomelo
10 st Salladslökar
1 kruka Koriander
1 dl Jordnötter, torrostade

Tillagning
1. Börja med att göra dressingen. Kärna ur chilin och strimla 
den fint. Rör ihop fisksås, socker och limesaft och tillsätt 
chilin.
2. Skiva vitlöken tunt. Hetta upp oljan i en liten kastrull och 
fritera skivorna. Vitlöken ska bara precis få färg, annars kan 
den bli besk. Lyft upp skivorna och låt dem rinna av på 
hushållspapper.
3. Skär ut hinnfria klyftor av Pomelon så här: Skär av toppen 
och botten på Pomelon så den står stadigt på skärbrädan. 
Skär av skalet och de vita hinnorna. Ta en vass fruktkniv och 
skär ut klyftor och lämna hinnorna mellan klyftorna kvar. Skär 
varje klyfta i 2-3 bitar.
4. Strimla salladslöken på snedden och hacka koriandern. 
Hacka även jordnötterna.
5. Blanda samman grape, salladslök och koriander på ett 
stort fat eller i en skål. Skeda över dressingen. Toppa med 
jordnötshack och vitlöksskivor.

Källa: 

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde (Pomelo)
Per 100 g Kalorier (kcal) 38
Lipider 0 g
  Mättat fett 0 g. 
  Fleromättat fett 0 g. 
  Enkelomättat fett 0 g.

Kolestrol 0 g
Natrium 1 g.
Kalium 216 mg.
Kolhydrater 10 g.
  Kostfiber 1 g.
 

Protein 1.7 g.
  Vitamin A 8 IU Vitamin C 61 mg.
  Kalcium 4 mg. Järn 0.1 mg.
  Vitamin B6 0 mg Kobalamin 0 µg.        
. Magnesium 0 µg.
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