
35-45 minutter • Lav mig som en af de første retter

Hvidløgsfed  

Gulerod  Rødløg  

Ingefær  

Chili  Lime  

Sataysauce  Fuldkornsnudler  

Panko  Laksefilet  

Sojasauce  

Koriander  Zucchini  

   E   

Asiatiske laksefrikadeller 
med fuldkornsnudler & grøntsager



Kog nudler
Tilsæt nudler til gryden med kogende vand*, og 
kog i 1 min, eller indtil 'al dente'. 

Gem en smule nudelvand [1/2 dl I 1 dl], og hæld 
resten fra gennem en si. 

Skyl nudler under koldt vand*.

Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* på høj varme i 
samme stegepande. 

Steg rødløg, gulerod, zucchini, og resterende 
ingefær i 2-3 min. 

Tilsæt nudler, sataysauce, sojasauce, nudelvand, 
et skvæt limesaft og resterende limeskal, og rør 
godt rundt. 

Krydr med salt* [1/2 tsk | 1 tsk] og et nip peber*.

Server
Anret nudler og grøntsager i dybe tallerkener. 

Top med frikadeller.

Drys med resterende koriander og limebåde. 

Drys med chili.

Velbekomme!

Forbered råvarer
Bring en gryde med saltet vand* i kog. 

Pres eller hak hvidløg fint. Riv ingefær fint. 

Riv limeskal, og skær lime i både. 

Flæk chili [1/2 stk, 2P], fjern kerner, og hak fint. 

Skær gulerod (uskrællet) og zucchini i 1 cm tern. 

Hak rødløg fint. Hak koriander fint. 

Dup laks tør med køkkenrulle, fjern skind, og skær 
i små stykker på et andet skærebræt. 

Form frikadeller
Bland koriander (gem lidt til anretning), hvidløg, 
laks, panko, æg* [1 stk | 2 stk], salt* [1/2 tsk | 1 tsk], 
et nip peber*, et skvæt limesaft, halvdelen af 
limeskal og halvdelen af ingefær i en stor skål. 

Form fars til frikadeller (2 pr. person).

TIP: Lav dem ikke for tynde, så vil farsen ikke 
holde sammen.

Steg frikadeller
Smelt en klat smør* i en stegepande på 
middel varme. 

Steg frikadeller i 2-3 min på hver side, eller indtil 
gyldne og gennemstegt. Stil til side på en tallerken, 
og dæk til med sølvpapir. 

TIP: Frikadellerne er færdige, når kødet er mat 
i midten. 

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, smør

Ingredienser
 2P  4P

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Ingefær 1 stk 2 stk

Lime, økologisk 1 stk 1 stk

Chili s 1/2 stk 1 stk

Gulerod 2 stk 3 stk

Zucchini 1 stk 1 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Laksefilet 4) 250 g 500 g

Panko 13) 30 g 50 g

Æg* 8) (trin 2) 1 stk 2 stk

Salt* (trin 2) 1/2 tsk 1 tsk

Smør* 7) (trin 3) efter behov efter behov

Fuldkornsnudler 13) 150 g 300 g

Sataysauce 1) 4) 11) 13) 50 g 100 g

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Salt* (trin 5) 1/2 tsk 1 tsk

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
551 g

Energi 591 kj/141 kcal 3257 kj/778 kcal

Fedt 5 g 27 g

Heraf mættet  fedt 1 g 5 g

Kulhydrat 16 g 88 g

Heraf sukkerarter 3 g 17 g

Protein 8 g 44 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 1,0 g 5,4 g

Allergener
1) jordnødder 4) fisk 7) mælk 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.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO FISKEFRIKADELLER!  
Fiskefrikadeller siges at have oprindelse i England i det 19. århundrede, hvor overskydende fisk blev 
blandet med kartoffel, dyppet i dej, stegt og serveret som snack.


