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1. Bland fars
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Hak 1/2 citrongræs meget fint. 

Bland hakket kyllingekød, æg*, panko, hvidløg, 
salt* og hakket citrongræs i en skål. 

TIP: Citrongræs er ret fibrøs, så sørg for at hakke 
det fint.

2. Rul kødboller
Rul fars til kødboller (5 pr. person). 

Fordel på en bageplade med bagepapir. 

Bag i ovnen i 15-20 min.

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

3. Forbered råvarer
Bring en gryde med vand* (til nudlerne) i kog. 

Skær gulerod (uskrællet) i tynde, halve skiver.

Riv ingefær fint. Snit forårsløg fint. 

Bank resterende citrongræs let med en kagerulle. 

Riv limeskal. Skær lime i både. Hak 
koriander groft.

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

4. Kog nudler
Kog nudler [½ pakke, 2 pers.] i 7-8 min. 

Skyl under koldt vand* i en si. 

Opvarm en smule olivenolie* i en gryde ved 
middelhøj varme. 

Steg gulerod i 2-3 min. Tilsæt ingefær. Steg videre 
i 1 min.

5. Lav ingefærsauce
Tilsæt vand*, kyllingebouillon, hoisinsauce, 
sojasauce, limeskal, 1/2 forårsløg og 
resterende citrongræs. 

Lad simre i 4-5 min. 

Smag til med peber* og et skvæt limesaft.

6. Server
Anret nudler og kyllingeboller i dybe tallerkener. 

Top med ingefærsauce, grøntsager, koriander og 
resterende forårsløg.

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. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

Citrongræs 1 stk 2 stk

Hakket kyllingekød 1 pakke 1 pakke

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Salt* (trin 1) 1/4 tsk 1/2 tsk

Gulerod 1 stk 2 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Forårsløg 1 stk 2 stk

Lime 1 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Nudler 13) 1/2 pakke 1 pakke

Vand* (trin 5) 400 ml 800 ml

Kyllingebouillon 4 g 8 g

Hoisinsauce 3) 6) 11) 13) 30 g 60 g

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
452 G

Energi 678 kj/162 kcal 3059 kj/731 kcal

Fedt 3 g 12 g

Heraf mættet  fedt 1 g 3 g

Kulhydrat 23 g 103 g

Heraf sukkerarter 3 g 12 g

Protein 11 g 51 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 1,8 g 8,1 g

Allergener
3) sesam 6) bløddyr 8) æg 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.

Ingredienser, kyllingebouillon: Kyllingeafkog (vand, 
kyllingeafkog), krydderier, glukosesirup, salt, gærekstrakt, 
farve (simpel karamel), sukker

 HELLO HOISINSAUCE!  
En klassiker i det asiatiske køkken med en unik, glat og fyldig smag med tydelige nuancer af salt, umami 
og sødme. Hvis børnene kan lide smagen, åbnes døren for mange nye retter.


