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1. Forbered grøntsager
Hak hvidløg fint. Riv citronskal, og skær citron i 
både. Skær rødløg i tynde skiver. 

Riv gulerod (uskrællet). Skær agurk i tynde stave. 
Hak tomat groft. Hak mynteblade groft. 

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

2. Bland fars
Bland hakket kyllingekød, æg*, citronskal, 
panko, salt* [1/4 tsk, 2 pers. | 1/2 tsk, 4 pers.], 
1/2 mynte og 2/3 hvidløg i en skål.

3. Steg kyllingekoftaer
Form fars til koftaer (6 pr. person). 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. Steg koftaer i 9-10 min.

VIGTIGT: Koftaerne er færdige, når kødet er hvidt 
og uden antydning af rødt. 

GRILL: Sæt kødboller på spyd, og grill i 8-10 min. 
- Har du ikke en grillplade, kan spyddene grilles 
på sølvpapir.

4. Lav gulerodstzatziki
Bland fraiche, gulerod, resterende hvidløg, et nip 
salt*og peber* i en skål.

5. Varm tortillabrød
Varm tortillabrød i ovnen i 2-3 min.

6. Server
Smør tortillabrød med gulerodstzatziki.

Top med koftaer, agurk, tomat, rødløg, salat, 
limesaft og resterende mynte. 

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, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 3 stk 6 stk

Citron 1/2 stk 1 stk

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk (lille) 1 stk (stor)

Tomat 1 stk 2 stk

Mynte 1 pose 1 pose

Hakket kyllingekød 1 pakke 1 pakke

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Fraiche 7) 150 g 300 g

Tortillabrød 3) 13) 4 stk 8 stk

Blandet salat 1 pose 1 pose

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
688 G

Energi 528 kj/126 kcal 3634 kj/869 kcal

Fedt 4 g 28 g

Heraf mættet  fedt 1 g 9 g

Kulhydrat 14 g 97 g

Heraf sukkerarter 2 g 14 g

Protein 7 g 50 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,7 g 5,1 g

Allergier
3) sesam 7) mælk 8) æg 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!  
Skyl hænderne med koldt vand, inden du begynder at rulle farsen. Det er lettere at forme farsen med 
våde hænder.


