
25-35 minutter

Svinekamfilet  

Honning  Asiatisk Dressing  

Sød Kartoffel  

Sojasauce  Hvidløgsfed  

Agurk  Snittet Salat  

   G   

Honningstegt svinekotelet 
med kålsalat & søde kartofler



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

Steg koteletter i 3-4 min på hver side. 

Tilsæt marinade, når der er 1-2 min tilbage. Steg 
indtil let tyknet. Tag panden af varmen.

VIGTIGT: Koteletterne er færdige, når kødet er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

Bland kålsalat
Vend snittet salat [½ pose, 2 pers.], og agurk med 
asiatisk dressing i en stor skål.

6. Server
Anret kartofler, kålsalat og svinekoteletter 
på tallerkener. 

Overøs med overskydende væde fra panden.

Velbekomme!

Bag kartoffel
Forvarm ovn til 240°C/220°C varmluft. 

Skær kartoffel (uskrællet) i 2 cm tern. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 
Vend sammen. 

Bag i ovnen i 20-25 min.

Skær koteletter
Pres eller hak hvidløg. 

Hak agurk groft. 

Skær svinekamfilet til koteletter (2 pr. person) på 
et andet skærebræt.

Bland marinade
Bland hvidløg, sojasauce og honning i en lille skål.

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. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Sød kartoffel 450 g 900 g

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Svinekamfilet 300 g 600 g

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Honning 25 g 50 g

Snittet salat 1/2 pose 1 pose

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

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
530 g

Energi 366 kj/88 kcal 1939 kj/464 kcal

Fedt 2 g 12 g

Heraf mættet  fedt 1 g 3 g

Kulhydrat 10 g 50 g

Heraf sukkerarter 3 g 15 g

Protein 7 g 37 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,6 g 3,4 g

Allergener
3) sesam 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.
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 TIP!  
Her er det en gylden mulighed for at lære børn at stege kød. Alt fra at stegepanden skal være varm før 
man går i gang, til hvordan det skal se ud, når kødet er færdigt.


