
20-30 minutter

Hvide Løjer & Urter  

Peanuts  Lime  

Kålblanding  

Mayonnaise  Asiatisk Dressing  

Agurk Chili  

Forårsløg  Gulerod  

Halloumi  Koriander  
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Halloumifritters 
med kålsalat og asiatisk mayodressing



Bland kålsalat
Skær lime i både. 

Hak peanuts groft. 

Bland en smule olivenolie* og et skvæt limesaft i 
en skål, og krydr med et nip salt* og peber*. 

Tilsæt kålblanding, agurk og peanuts, og 
bland sammen.

Bland asiatisk mayonnaise
Bland asiatisk dressing og mayonnaise i en 
lille skål. 

Hak koriander groft.

Server
Anret fritters og kålsalat på tallerkener. 

Top med koriander. 

Server med asiatisk mayonnaise og limebåde.

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Riv gulerod (uskrællet) groft. 

Riv halloumi groft. 

Snit forårsløg fint. 

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

Skær agurk i 1 cm tern.

Bland fars
Pisk æg* [2 stk | 4 stk] og Hvide Løjer & Urter i 
en skål. 

Tilsæt gulerod, halloumi, forårsløg og chili, og 
rør rundt. 

Tilsæt hvedemel* [1 dl | 2 dl] og et stort nip 
peber*, og bland det hele sammen.

Steg fritters
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
middelhøj varme. 

Form fars til fritters (2 pr. person), og steg i 
5-6 min på hver side. Overfør til en tallerken 
med køkkenrulle.

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.  

Køkkenredskaber
Stegepande, rivejern

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, hvedemel

Ingredienser
 2P  4P

Gulerod 1 stk 2 stk

Halloumi 7) 200 g 400 g

Forårsløg 1 stk 2 stk

Chili s 1/2 stk 1 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Æg* 8) (trin 2) 2 stk 4 stk

Hvide Løjer & Urter 4 g 8 g

Hvedemel* 13) (trin 2) 1 dl 2 dl

Lime, økologisk 1 stk 2 stk

Peanuts 1) 20 g 40 g

Kålblanding, skåret 150 g 300 g

Asiatisk dressing 3) 11) 13) 20 g 40 g

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

Koriander 1 pose 1 pose

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion   
506 g

Energi 716 kj/171 kcal 3619 kj/865 kcal

Fedt 11 g 56 g

Heraf mættet  fedt 4 g 18 g

Kulhydrat 10 g 50 g

Heraf sukkerarter 3 g 15 g

Protein 8 g 40 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,7 g 3,6 g

Allergener
1) jordnødder 3) sesam 7) mælk 8) æg 9) sennep 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 FRITTERS!  
En perfekt ret, når du vil bruge rester. Test f.eks. med majs, ost, urter, fetaost, zucchini eller broccoli, og 
kombiner med dine yndlingskrydderier og saucer.


