
20-30 minutter

Svinekamfilet  

Fraiche  Perlecouscous  

Æble  

Purløg  Fennikel  

CitronGrøn Pesto  

Grøntsagsbouillon    Mandler    

   C   

Pestokotelet 
med cremet perlecouscous & æblesalat



Bland æblesalat
Bland æble, fennikel, mandler, et stort skvæt 
citronsaft og en smule olivenolie* med et nip 
salt* og peber* i en skål.

Bland couscous
Vend fraiche [½ pakke, 2 pers.] og 1/2 purløg i 
gryden med perlecouscous.

6. Server
Anret perlecouscous og koteletter på tallerkener. 

Top med resterende purløg. 

Server med æblesalat.

Velbekomme!

Kog perlecouscous
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Bring vand* og grøntsagsbouillon i kog i en gryde. 

Tilsæt perlecouscous. Sænk til middel varme. Lad 
simre i 12-15 min.

Bag koteletter
Skær svinekamfilet til 2 cm tykke koteletter. 
Rids på kryds og tværs. Krydr med peber*. Vend 
med pesto. 

Læg koteletter i et ildfast fad. 

Bag i ovnen i 7-10 min. 

TIP: Koteletterne skal være helt dækket af pesto.

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

Forbered råvarer
Skær æble og fennikel [½ stk, 2 pers.] i 
tynde skiver. 

Hak purløg groft. 

Hak mandler groft. 

Skær citron i både.

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, gryde, ildfast fad, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Vand* (trin 1) 400 ml 800 ml

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Perlecouscous 13) 170 g 335 g

Svinekamfilet 300 g 600 g

Grøn pesto 7) 14) 60 g 120 g

Æble 1 stk 2 stk

Fennikel 1/2 stk 1 stk

Purløg 1 pose 1 pose

Mandler 2) 20 g 40 g

Citron 1/2 stk 1 stk

Fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
490 g

Energi 669 kj/160 kcal 3274 kj/783 kcal

Fedt 6 g 30 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 15 g 76 g

Heraf sukkerarter 3 g 15 g

Protein 10 g 47 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 1/2 g 2,4 g

Allergener
2) nødder 7) mælk 10) selleri 13) gluten 14) sulfitter

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, grøntsagsbouillon (4 g): Grøntsagsafkog 
(vand, løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, 
hvidløg, krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, 
gærekstrakt, sukker, aroma, rapsolie

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2020-U47

 HELLO SVINEKOTELETTER!  
Den bedste ingrediens, når det gå hurtigt at servere med, dertil latterligt let at smag til og stege i ovnen. 
Velegnet til pasta, kartofler, salat og bælgfrugter.


