
35-45 minutter

Chili  

Agurk  Sojasauce    

Lime  

Hvidløg    Ingefær  

Hakket Oksekød  Koriander  

Tortillabrød  Spidskål  

Fraiche 10%

Gulerod  Hvidvinseddike  

   B   

Koreansk inspirerede tortillas 
med oksekød, spidskål & syltede agurker



Lav salat
Skær gulerod i tynde stave. 

Snit spidskål fint. 

Bland spidskål med et nip salt* i en skål.

Hak koriander
Varm tortillabrød i ovnen i 2-3 min. 

Hak koriander groft (med stilk).

Server
Smør tortillabrød med fraiche. 

Fyld med spidskål, gulerod og oksekød. 

Top med syltet agurk og koriander. 

Server med resterende limebåde.

Velbekomme!

Lav marinade
Forvarm ovn til 200°C/180°C varmluft. 

Halver chili [½ stk, 2 pers.]. Fjern kerner. Hak fint. 

Skær lime i både. Skræl ingefær. 

Hak ingefær og hvidløg fint. 

Bland chili, et stort skvæt limesaft, hvidløg, 
ingefær, sukker*, sojasauce og olivenolie* i en 
lille skål.

Sylt agurk
Skræl agurk til lange, tynde bånd. 

Bland agurk, hvidvinseddike [1/2 pakke, 2 pers.], 
en smule sukker* og et nip salt* i en skål. 

Rør rundt, så smagene trækker bedre ind.

Steg kød
Opvarm en stegepande ved middelhøj varme. 

Steg hakket oksekød i 1-2 min. 

Tilsæt marinade. Lad simre i 8-10 min.

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det er gennemstegt 
og uden antydning af rødt.

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. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Chilis 1/2 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Hvidløg 1 stk 2 stk

Sukker* (trin 1) 2 tsk 3 tsk

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Olivenolie* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Agurk 1 stk 1 stk

Hvidvinseddike 1/2 pakke 1 pakke

Hakket oksekød 250 g 500 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Spidskål 1 stk 1 stk

Tortillabrød 13) 17) 8 stk 16 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
590 g

Energi 556 kj/133 kcal 3284 kj/785 kcal

Fedt 5 g 32 g

Heraf mættet  fedt 2 g 10 g

Kulhydrat 14 g 80 g

Heraf sukkerarter 3 g 15 g

Protein 7 g 39 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,9 g 5,1 g

Allergener
7) mælk 11) soja 13) gluten    
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.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 TIP!  
Skræl ingefæren med en ske i stedet for en kniv. Det giver mindre spild, og gør det lettere at komme 
rundt overalt.


