
30-40 minutter

Bagekartoffel  

Lime  Rødløg  

Panamad  

Forårsløg  Majs  

Tomat

Crème Fraiche      Revet Mozzarella  

Avocado  Sorte Bønner  

   E   

Krydrede kartoffelbåde 
med karamelliserede rødløg, avocadomos & majs



Karamelliser rødløg
Smelt en klat smør* med en smule olivenolie* i en 
stegepande på middelhøj varme. 

Steg rødløg i 4-5 min, eller indtil bløde. 

Tilsæt et nip salt* og sukker*. Steg i 3 min, eller 
indtil karamelliseret.

Bag bønner & majs
Tag bagepladen med kartofler ud af ovnen, når de 
har bagt i 20 min. Fordel bønner, majs og revet ost 
oven på kartoflerne. 

Bag i 5 min, eller indtil osten er smeltet. 

Server
Anret kartofler, bønner og majs på tallerkener. 

Top med rødløg, avocadomos, creme fraiche [½ 
pakke, 2 pers.] og tomat. 

Server med resterende limebåde.

Velbekomme!

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

Skær kartoffel (uskrællet) i både. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*. Drys med Panamad. Krydr 
med et nip salt* og peber*, og vend sammen. 

Bag i ovnen i 20 min, eller indtil næsten møre. 

TIP: Kartoflerne bages færdig i trin 5.

Forbered grøntsager
Hak tomat fint. 

Snit forårsløg fint. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Skær lime i både. 

Hæld væde fra majs.

Skyl bønner under koldt* vand i en si.

Lav avocadomos
Skær avocado over på langs. 

Grav indmad ud med en ske. Mos i en skål med et 
skvæt limesaft og en smule olivenolie*. 

Tilsæt forårsløg, og vend sammen. 

Smag til med salt* og peber*.

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
Skærebræt, stegepande, si, bageplade, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, sukker

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Bagekartoffel 1 stk 2 stk

Panamad 8 g 16 g

Tomat 2 stk 4 stk

Forårsløg 2 stk 3 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Lime, økologisk 1 stk 1 stk

Majs 150 g 340 g

Sorte bønner 1 pakke 2 pakker

Avocado 1 stk 1 stk

Smør* 7) (trin 4) efter behov efter behov

Sukker* (trin 4) efter behov efter behov

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Crème fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
783 g

Energi 389 kj/93 kcal 3046 kj/728 kcal

Fedt 4 g 29 g

Heraf mættet  fedt 2 g 14 g

Kulhydrat 10 g 75 g

Heraf sukkerarter 2 g 14 g

Protein 3 g 26 g

Fiber 3 g 23 g

Salt 0,2 g 1,4 g

Allergener
7) mælk

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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 SPRØD KARTOFFEL!  
Ved at bruge bagekartoffel, når man laver kartoffelbåde, får man lange stave, der bliver ekstra sprøde 
takket være den melede struktur.


