
15-25 minutter

Hvidløgsfed  

Mynte  Gulerod  

Ingefær  

Lime  Chili  

Blandet Salat  Tortillabrød  

Mayonnaise  Hakket Oksekød  

Asiatisk Dressing

Sojasauce  Peanuts  

   B   

Vietnamesisk inspirerede tacos 
med oksekød, mayodressing & peanuts



Mariner kød
Tilsæt marinade. Steg i 2-3 min, eller indtil 
let tyknet.

Varm tortillabrød
Bland mayonnaise og asiatisk dressing i en 
lille skål. 

Varm tortillabrød i 10 sek i mikrobølgeovn eller på 
en tør pande.

Server
Fyld tortillabrød med salat, oksekød og gulerod. 

Top med asiatisk mayodressing, peanuts, mynte 
og chili.

Velbekomme!

Forbered råvarer
Pres eller hak hvidløg fint. 

Riv ingefær. 

Snit chili fint. 

Riv limeskal, og skær lime i både. 

Riv gulerod (uskrællet). 

Hak mynte groft. 

Hak peanuts groft.

Lav marinade
Bland hvidløg, ingefær, sojasauce, limeskal, 
vand* [1 spsk, 2 pers. | 2 spsk, 4 pers.] og en smule 
limesaft i en lille skål.

Brun kød
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Brun hakket oksekød i 3-4 min. 

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det 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, hvidløgspresser, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Chilis 1 stk 1 stk

Lime, økologisk 1/2 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Mynte 1 pose 1 pose

Peanuts 1) 20 g 40 g

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Hakket oksekød 250 g 500 g

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

Asiatisk dressing 3) 11) 13) 20 g 40 g

Tortillabrød 13) 17) 8 stk 16 stk

Blandet salat 1 pose 1 pose

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
436 g

Energi 838 kj/200 kcal 3653 kj/873 kcal

Fedt 10 g 46 g

Heraf mættet  fedt 2 g 9 g

Kulhydrat 17 g 74 g

Heraf sukkerarter 2 g 10 g

Protein 9 g 39 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 1,3 g 5,9 g

Allergener
1) jordnødder 3) sesam 8) æg 9) sennep 11) soja 13) gluten    
Kan indeholde spor af: 17) sesam

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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 TIP!  
Traditionelle tacos lavet med små tortillabrød er tænkt til ikke at blive foldet mere end én gang på midten 
og skal spises fra siden, så husk servietterne!


