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1. Bag kartoffelbåde
Forvarm ovnen til 240°C/220°C varmluft. 

Skær kartofler (uskrællet) i 1 cm tykke både. 
Fordel kartoffelbåde på en bageplade med 
bagepapir, og drys med sesamfrø. Dryp med 
olivenolie*, og krydr med salt* og peber*. 

Vend det hele sammen, og bag øverst i ovnen i 
25-30 min.

2. Forbered grøntsager
Riv limeskal, og skær lime i både. Hak 
koriander groft. 

Fjern kerner fra chili, og hak fint. Skræl, og skær 
mango i 1 cm tern. 

Riv gulerod (uskrællet). Skær agurk i stave.

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

3. Paner rejer
Bland panko, limeskal, salt* og chili (stærk!) i 
en skål. 

Pisk æg* i en anden skål. 

Vend rejer i æg* og derefter i panko.

4. Friter rejer
Hæld olie* i en stor stegepande, så hele bunden er 
dækket. Varm olien op ved middelhøj varme. 

Friter rejer i 2-3 min på hver side, eller indtil de 
er gyldne.

VIGTIGT: Rejerne er færdige, når kødet er hvidt 
og mat.

5. Bland mangosalat
Bland en smule limesaft, olivenolie*, salt* og 
peber* i en stor skål. Tilsæt spidskål, mango, 
agurk, gulerod og 1/2 koriander. 

6. Server
Anret kartoffelbåde, mangosalat og rejer 
på tallerkener. 

Top med resterende koriander, og server 
med mayonnaise.

Velbekomme!

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. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, æg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Kartofler 500 g 1000 g

Sesamfrø 3) 1 pakke 1 pakke

Lime 1/2 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Chili 1 stk 2 stk

Mango 1/2 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Salt* (trin 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Rejer 4) 5) 150 g 300 g

Spidskål 150 g 300 g

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
686 G

Energi 378 kj/90 kcal 2596 kj/621 kcal

Fedt 4 g 25 g

Heraf mættet  fedt 0,4 g 3 g

Kulhydrat 11 g 75 g

Heraf sukkerarter 3 g 19 g

Protein 4 g 26 g

Fiber 1 g 10 g

Salt 0,1 g 0,4 g

Allergier
3) sesam 4) fisk 5) krebsdyr 8) æg 9) sennep 13) gluten  

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

 TIPS!  
For let og hurtigt at udkerne chilien, rul den forsigtigt mod en plan overflade, inden du skærer enden af. 
Nu kan du nemt hælde frøene ud.


