
Ingefær  

Koriander  Hjertesalat  

Lime  

Forårsløg  Rød Peberfrugt  

KålblandingChili  

Sojasauce    Sataysauce    

Cashewnødder  Appelsin  

 HURTIG  15-25 minutter    K   

Asiatisk salat 
med peanutbutterdressing & spejlæg
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1. Forbered råvarer
Skræl og riv ingefær. Riv limeskal, og skær 
lime i både. Skær peberfrugt i 2 cm tern. Snit 
forårsløg fint. 

Bræk hjertesalat i mindre stykker. Hak koriander 
groft. Skræl og skær appelsin i 1 cm tern. 

Hak nødder groft.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe limen, inden du 
river skallen.

2. Steg ingefær
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg ingefær i 1-2 min.

3. Lav sauce
Bland ingefær, sataysauce, limeskal, en skvæt 
limesaft, sukker* og soja [1/2 pakke, 2 pers.] i 
en skål.

4. Spejl æg
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Spejl æg* i 3-6 min, eller indtil æggehviden er 
stivnet og æggeblommen er gennemvarmet.

5. Lav salat
Snit chili fint. 

Bland kålblanding, peberfrugt, forårsløg, 
hjertesalat, appelsin og 1/2 koriander i en 
stor skål. 

Tilsæt 1/4 sauce og en skvæt limesaft.

6. Server
Anret salat i dybe tallerkener. Top med spejlæg, 
nødder, chili (stærk!) og resterende koriander. 

Server med resterende dressing og limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, æg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Ingefær 1 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 1 stk

Forårsløg 1 stk 2 stk

Hjertesalat 1 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Appelsin 1 stk 2 stk

Cashewnødder 2) 20 g 40 g

Sataysauce 1) 4) 11) 13) 100 g 200 g

Sukker* (trin 3) 1/2 tsk 1 tsk

Sojasauce 11) 13) 1/2 pakke 1 pakke

Æg* 8) 2 stk 4 stk

Chili 1 stk 1 stk

Kålblanding, skåret 150 g 300 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
494 G

Energi 412 kj/99 kcal 2036 kj/487 kcal

Fedt 3 g 16 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 8 g 39 g

Heraf sukkerarter 6 g 29 g

Protein 3 g 15 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,4 g 1,9 g

Allergener
1) jordnødder 2) nødder 4) fisk 8) æg 11) soja 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 TIPS!  
For at forhindre, at ingefæren bliver træet, når den rives, skal du vende stykket vinkelret på rivejernet. 
Fibrene går nemlig fra top til bund.


