
30-40 minutter

Svineschnitzel  

Panko  Kartofler  

Panamad  

Briocheboller  Mayonnaise  

Æble  Snittet Salat  

   H   

Schnitzelburger 
med æbleslaw og fritter



Steg schnitzler
Hæld olivenolie* i en stegepande, så hele bunden 
er dækket, og varm op ved middelhøj varme, når 
fritterne har 10 min tilbage. 

Steg schnitzler i 3-4 min på hver side, eller indtil 
gyldne og gennemstegt. Overfør til en tallerken 
med køkkenrulle. 

Varm boller
Skær boller over på midten, og varm i ovnen 
i 3-4 min.

Server
Smør boller med resterende mayonnaise. 

Fyld med schnitzler og æbleslaw. 

Server med fritter og overskydende æbleslaw.

Velbekomme!

Bag fritter
Tænd ovnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skær kartofler (uskrællet) til 1 cm fritter.    

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

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil gyldne.

Paner schnitzler
Bland panko, Panamad og et stort nip salt* og 
peber* i en dyb tallerken. 

Pisk æg* [1 stk I 2 stk] med en gaffel i en anden 
dyb tallerken. 

Vend schnitzel i æg og derefter i panering. Overfør 
til en tallerken.

Lav æbleslaw
Skær æble i tynde skiver. 

Bland en smule olivenolie*, snittet salat [1/2 pose, 
2P], æble og halvdelen af mayonnaise i en skål, og 
krydr med et nip salt* og peber*.
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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
Stegepande, bageplade

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg

Ingredienser
 2P  4P

Kartofler 500 g 1000 g

Panko 13) 30 g 75 g

Panamad 4 g 8 g

Æg* 8) (trin 2) 1 stk 2 stk

Svineschnitzel 300 g 600 g

Æble 1 stk 2 stk

Snittet salat 1/2 pose 1 pose

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g
Briocheboller 7) 8) 13) 16) 
17) 25) 2 stk 4 stk

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
640 g

Energi 609 kj/146 kcal 3896 kj/931 kcal

Fedt 5 g 34 g

Heraf mættet  fedt 1 g 8 g

Kulhydrat 17 g 110 g

Heraf sukkerarter 3 g 21 g

Protein 8 g 49 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,4 g 2,8 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten 
Kan indeholde spor af: 16) nødder 17) sesam 25) soja

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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 HELLO PANKO!  
Panko er en grovere form for brødkrummer, der ofte bruges til panering, da den absorberer mindre olie 
ved stegning.


