
15-25 minutter • Lav mig som en af de første retter

Små Tortillabrød  

Lime  Tomat  

Kulmule  

Hello Mexico  Snittet Salat  

Mayonnaise    Gulerod  

Ay Cajun-Ba  Rødløg  

Jalapeño  Koriander  

   J   

Fisketacos 
med cajunmajo & tomatsalsa



Bland cajunmayo
Bland mayonnaise, Ay-Cajun-ba og et skvæt 
vand* i en lille skål. 

Bland tomat, rødløg, et skvæt limesaft og 
1/2 koriander i en skål. 

Krydr med salt* og peber*.

Bland salat
Vend snittet salat [½ pose, 2 pers.] og gulerod 
med et skvæt limesaft og cajunmayo [1 spsk, 
2 pers. | 2 spsk, 4 pers.] i en stor skål. 

Varm tortillabrød i 10 sek i mikrobølgeovn eller på 
en tør pande.

6. Server
Smør tortillabrød med cajunmayo. 

Fyld med kålsalat, fisk og tomatsalat. 

Top med jalapeño og resterende koriander.

Velbekomme!

Forbered råvarer
Hak tomat fint. 

Hak rødløg [½ stk, 2 pers.] fint. 

Riv gulerod (uskrællet). 

Snit jalepeño fint. 

Hak koriander groft. 

Skær lime i både. 

Skær fisk i 2 cm strimler.

Paner fisk
Bland hvedemel*, Hello Mexico og salt* i en 
dyb tallerken. 

Vend fisk i tallerkenen. Overfør til en ren tallerken.

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

Steg fisk i 2-3 min på hver side.

VIGTIGT: Fisken er færdig, når kødet er 
mælkehvidt og mat.

1 2 3
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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, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, hvedemel

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Tomat 1 stk 2 stk

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Jalapeño 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Lime 1 stk 1 stk

Kulmule 4) 250 g 500 g

Hvedemel* 13) 2 spsk 4 spsk

Hello Mexico 4 g 8 g

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

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

Ay Cajun-ba 14) 4 g 8 g

Snittet salat 1/2 pose 1 pose

Små tortillabrød 13) 17) 8 stk 16 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
486 g

Energi 622 kj/149 kcal 3023 kj/723 kcal

Fedt 6 g 29 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 16 g 80 g

Heraf sukkerarter 2 g 10 g

Protein 7 g 33 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 1,1 g 5,1 g

Allergener
4) fisk 8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter 
Kan indeholde spor af: 17) sesam

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

Ingredienser, Hello Mexico: Spidskommen, paprika, 
havsalt, sort peber, ristet hvidløg, ristet rød chili, 
løgpulver, cayennepeber, timian, krydderpeber, oregano

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO PANERING!  
Det giver fisk smag og tekstur og forhindrer at den går i stykker. Det er vigtigt at sikre, at stegepanden har 
den rigtige temperatur, så paneringen ikke falder af, og ikke brænder.


