
20-30 minutter

Svinekamfilet  

Aioli  Dild  

Snittet Salat

Citron   Panko    

Fraiche  

Æble  Agurk  

   G   

Schnitzel 
med æbleslaw & dildagurker



Bland dildagurker
Skær agurk i tynde skiver. 

Hak dild fint. 

Skær æble i tynde stave. 

Bland fraiche [1/2 pakke, 2 pers.], agurk og 1/2 dild 
med et nip salt* og peber* i en skål.

Bland æbleslaw
Bland et skvæt citronsaft og en smule olivenolie* 
med et nip salt* og peber* i en stor skål. 

Vend æble og snittet salat i skålen.    

6. Server
Anret schnitzler, dildagurker og æbleslaw 
på tallerkener. 

Top med resterende dild. 

Server med aioli.

Velbekomme!

Bank kød
Skær citron i både. 

Skær svinekamfilet til bøffer (2 pr. person). 

Læg bøffer mellem to fryseposer på et skærebræt. 
Bank flade (ca. 2 cm) med en kødhammer 
eller kagerulle.

Paner kød
Pisk æg* i en dyb tallerken. 

Bland panko med salt* og et stort nip peber* i en 
anden dyb tallerken. 

Vend bøffer i æg* og derefter i panko. Stil til side 
på en tallerken.

Friter schnitzler
Hæld olie* i en stor stegepande, så hele bunden er 
dækket. Varm olien op ved middelhøj varme. 

Friter schnitzler i 3-4 min på hver side, eller indtil 
gyldne og sprøde. Stil til side på en tallerken 
med køkkenrulle.

VIGTIGT: Schnitzlerne er færdige, når kødet 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. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, kødhammer/kagerulle, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Citron 1 stk 1 stk

Svinekamfilet 300 g 600 g

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 75 g

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

Agurk 1 stk 1 stk

Dild 10 g 15 g

Æble 1 stk 2 stk

Fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke
Snittet salat (kål, endivie, 
gulerod) 1 pose 2 poser

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
500 g

Energi 412 kj/98 kcal 2059 kj/492 kcal

Fedt 5 g 26 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 5 g 23 g

Heraf sukkerarter 2 g 10 g

Protein 7 g 37 g

Fiber 1 g 3 g

Salt 0,8 g 4,0 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten

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!
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 HELLO PANERING!  
Sørg for, at panden og olien er varm, før du begynder at stege. Er panden for varm, bliver paneringen 
brændt, og kødet bliver ikke gennemstegt. Er panden for kold, bliver paneringen blød og falder af.


