
 

Manual til Simon´s Måltidskasse uge 16 

 

Måltidskassen har et varieret udvalg af råvarer og med hver deres holdbarhed. Følg 

dermed altid den rækkefølge, der er skrevet og planlagt i vejledningen. Hvis man 

vælger at afvige fra planen kan vi ikke garantere friskheden og kvaliteten.  

Måltidskassen skal altid opbevares i køleskab ved højest 5 grader. Retterne skal 

opvarmes til 75 grader kernetemperatur. 

 Kontakt os ved spørgsmål om allergener. 

 Hvis der mod forventning er mangler i måltidskassen, Venligst ret henvendelse 

senest på leveringsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1:  

Tapas fra Simon´s. 

Simon´s Tapas indeholder : Laksesouffle med tangsalat og aioli, chorizopølse, røget 

svinemørbrad, charono skinke, marineret kylling, bagte løg, artiskokker, pesto, tre 

slags oste med oliven, ramsløgssmør og baguettes.  

Tilberedningstid: 5-10 min. 

Start med at opvarme din ovn til 200 grader på varmluft. 

Punkt 1:  

Kom dit baguettes i ovn til det har en sprød overflade (5-10 min). 

Punkt 2: 

Tag sprøjteposen med aioli og kom et par prikker (gem også til dag 2) på laksen. 

Derefter tangsalaten med kokos. 

Punkt 3: 

Tag sprøjteposen med dijoncremen og kom et par prikker (gem også til dag 2) på 

kyllingen.  

OBS: Vær opmærksom på, at du skal bruge aioli og dijoncreme til dag 2. 

Velbekomme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2: 

"HOTTER" 

Briochebrød, BBQ/øl/ramsløgs pølser, agurkerelish, hjemmerørt  dijoncreme, 

urteremolade, friterende løg og håndskårne fritter med aioli. 

Tilberedningstid: 25-30 min. 

Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 

Punkt 1:  

Kom de håndskårne fritter på en bradepande i ovnen.   

Punkt 2:  

Steg eller grill pølserne. Brødet kommes i ovnen de sidste 5 min. af 

tilberedningstiden (20-25 min.) 

Punkt 3: 

Sprøjteposen med aioli (fra dag 1) kommes i en lille skål, som dip til fritterne.  

Punkt 4: 

Anret pølsen i brødet med agurkerelish, hjemmerørt  dijoncreme, urteremolade og 

friterende løg, Serveres med de håndskårne fritter og aioli. 

Velbekomme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 3:  

Kyllingelår marineret med timian, hvidløg og citrus. Serveres med kartoffel muffins 

og chili dip. Spidskålssalat med mormordressing og sprøde lækkerier. 

Tilberedningstid: 30-35 min. 

Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 

Punkt 1: 

Åben posen med kyllingelårene, fordel med på en bradepande og kom dem i ovnen 

(Husk salt og peber).  

Punkt 2:  

Efter 20-25 min. af kyllingens tid, kommes kartoffel muffins i ovnen (UDEN FILMEN). 

Punkt 3: 

Snit spidskålet fint, kom det i en skål og vend mormordressingen i. Drys derefter 

med de sprøde rodfrugt chips.  

Punkt 4:  

Husk chili dip til din kartoffel muffins :)  

Velbekomme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 4: 

Kotelet af super mør nakkefilet i cremet tomatsauce med svampe, porre, gulerødder 

og ris. Grønt salat med grønne asparges, majs, ærter og gulerod. 

Tilberedningstid: 25-30 min. 

Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 

Punkt 1:  

Sæt kødet i ovnen (MED FILM).  

- Efter 20 min. skal filmen tages af, og gi det herefter 5-10 minutter i ovnen. 

Punkt 2:  

Sæt en grøde med vand over til risene (2 dl pr. mand passer til den mængde af pris) 

Punkt 3: 

Snit hjertesalaten og riv gulerod. Kom det i en skål. Vend majs og ærter i salaten. Og 

pynt af med snittet grønne asparges.  

Velbekomme!   

 


