
Gemsallad  

Mynta & Koriander  Baguette  

Morot  

Rödlök  Gurka  

Sojasås

Asiatisk Dressing  Majonnäs  

Vitlöksklyfta  Chili  

20-30 minuter
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Bánh mì 
med stekt ägg och färska örter
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Dela gemsallad i stora bitar. 

Skala morot. 

Skär både morot och gurka i tunna strimlor, ca 
5 cm långa. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt.

2. Värm bröd
Halvera baguette och dela den sedan på längden. 

Placera brödet på en plåt med bakplåtspapper. 
Värm i ugnen i 3-4 min.

3. Förbered örter & chili
Plocka och finhacka myntablad (kasta stjälkar).  
Finhacka koriander. 

Skiva chili tunt. 

TIPS: Inkludera chilikärnorna om du gillar 
stark mat.

4. Blanda dressing
Finhacka vitlök [1/2 st, 2 pers]. 

Blanda majonnäs, asiatisk dressing och vitlök i 
en skål.

5. Stek ägg
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek ägg* i 5 min. Krydda med en 
nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Ringla soja på brödets ovandel och bre 
majonnäsdressingen på bottendelen. 

Skräddarsy din egna bánh mì sandwich med 
krispiga grönsaker, färska örter och stekt 
ägg. Toppa med lite chili för extra sting!

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, vitlökspress, skål

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Gemsallad 1 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Rödlök 1/2 st 1 st
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1 st 2 st

Mynta & koriander 1 påse 1 påse

Chili (stark!) 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g
Asiatisk dressing 3) 11) 
13)

20 g 40 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Sojasås 11) 13) 25 g 50 g

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
424 G

Energi 617 kj/147 kcal 2611 kj/624 kcal
Fett 6 g 26 g
Varav mättat fett 1 g 3 g
Kolhydrat 18 g 77 g
Varav sockerarter 4 g 16 g
Protein 5 g 19 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 1,1 g 4,6 g

Allergener
3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 11) Soja 13) Gluten

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener. Observera att näringsinformationen på 
receptkortet kan komma att ändras om ingredienser har 
bytts ut eller förändrats.

 HELLO BÁNH MÌ!  
Bánh mì är en vietnamesisk macka som klassiskt innehåller strimlad gurka, morot, koriander, majonnäs, 
skivad chili och soja. Det finns en mängd olika varianter att testa!


