
 

Manual til Simon´s Måltidskasse uge 20 

 

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: 
Mørbrad af gris a la Saltimbocca med salvie og middelhavsskinke og glaserede forårs rødder 
Grøn salat med mixed tomater, mozzarella, avokado og persille 
 
Tilberedningstid: 15-20 min. 

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

Punkt 1: 
Tag folien af emballagen med mørbraden, og sæt den i ovnen i ca. 15-20 min. 
 
Punkt 2: 
Efter 10 min. sættes de glaserede forårs rødder i ovnen. Folien skal tages af emballagen. 

Punkt 3: 

Skyl hjertesalaten grundigt under koldt vand (Halvdelen skal gemmes til dag 2). Snit den herefter 

fint, og kom det i en skål. 

Herefter tager du folien af de mixed tomater, avokado, mozzarella og persille. Serveres sammen 

med den snittede salat.  

Du er nu klar til servering.  

Velbekomme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2: 
Hjemmelavet burger med smelte ost, røget bacon, hjemmelavet burgerdressing, agurk, tomat og 
frisk salat 
Håndskåret pommes frites med dip. 
 
Tilberedningstid: 25-30 min. 
 
Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 
 
Punkt 1:  
De håndskåret pommes spredes ud på en bradepande, og sættes i ovnen i ca. 25-30 min. (Eller til 
de er pæne gyldne)  
 
Punkt 2:  
Tag en stegepande og skrue godt op for varmen (evt. en grill). 
Kom lidt olie på panden, og kom bøffen på panden når den er godt varm. (Krydder med salt og 
peber) 
Steg den i 2-3 min på den ene side, og vend bøffen om på den anden side. Efter 1-2 min skal det 
røget bacon og ost på. Giv bøffen de sidste 1-2 min på panden.  
Tag panden af komfuret/ grillen. 
TIP: Evt. tildæk panden/bøffen med stanniol og lad den efterhvile i 2 min. 
 
Punkt 3: 
Kom brødet i ovnen i ca. 5-7 min af tilberedningstiden af pomfritterne. 
 
Punkt 4: 
Skær bunden af hjertesalaten af, og knæk bladene af i grove stykker. Skyl dem grundigt i koldt 
vand. (Læg dem evt. på et viskestykke) 
Skyl tomaten i koldt vand, og skær den i skiver. 
Skyld agurken i koldt vand, og skær halvdelen (Skal bruges til dag 4) i passende antal skiver. 
 
Punkt 5: 
Tag brødet ud af ovnen sammen med de håndskårende pomfritter. (Drys med salt) 
Del bollen, og smør underbollen med den hjemmelavet brugerdressing.  
Kom derefter hjertesalat, bøffen med ost og bacon, tomater og agurk på.  
Smør overbollen med den resterende hjemmelavet burgerdressing, og luk derefter bollen 
sammen. 
 
Serveres med håndskårende pomfritter samt dip. 
 
OBS: Vær opmærksom på, at der skal bruges agurk til dag 4!  
 
Velbekomme !  

 



Dag 3:  
Pestomarineret kyllingebryst med frisk pasta, cashewnødder og cremet fløde med parmesan 
Gulerodssalat med squash, sprøde lækkerier, rørsukker og citron 
 
Tilberedningstid: 15-20 min. 

Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 

Punkt 1: 
Start med at opvarme din ovn til 200 grader varmluft. Sæt kylling med pesto i ovnen 10 min. Folien 
skal blive på emballagen. 
 
Punkt 2: 
Start med at koge pasta - Kom pastaen i en gryde og hæld vand over, drys med salt. 
Bring vandet i kog og skru derefter ned for varmen, så det simrekoger. 
Lad pastaen simre 3 min. 
Tjek om pastaen er klar til at spise inden servering. 
 
Punkt 3:  
Imens kylling med pesto er i ovnen og pastaen er i gang med er koge samles salaten. 
Gulerødderne skrælles og rives på et rivejern sammen med squash som blot skal skylles under 
koldt vand før brug. Halvdelen af citronen presses for saft og vendes i de revet gulerødder og 
squash. Smag til med rørsukker, det er ikke sikkert det hele skal bruges. 
Salaten toppes med sprøde lækkerier. 
 
Punkt 4: 
Hæld nu vandet fra pastaen. Herefter tages kyllingen med pesto ud af ovnen .Folien fjernes fra 
emballagen på kyllingen som herefter vendes sammen med pastaen, brug evt. gryden fra pasta til 
at vende sammen i. 
 
 
Velbekomme !  

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4: 
Chili con Carne med røde kidney bønner og vilde ris (børnevenlig) 
Cremefraiche dip og udskåret grøntsager (Agurk, snack peber og gulerod) 
 
Tilberedningstid: 25-30 min. 

Tænd ovnen på 200 grader på varmluft. 
 
Punkt 1:  
Chili con Carne med røde kidney bønner sættes i ovnen i 20-25 min. Folien skal blive på 
emballagen.  
 
 
Punkt 2: 
Sæt en gryde i kog til de vilde ris – Til 1 del ris skal du bruge 2 del vand, ris koges i 12 min. 
hvorefter de skal hvile under låg i 12 min. 
 
 
Punkt 3: 
Gulerødderne skrælles og skæres ud i stænger. 
Agurken skylles (Resten fra dag 2) under koldt vand og skæres ud i stænger. 
snackfeber skylles under koldt vand, kernerne tages ud - skæres derefter i stænger. 
 
Punkt 4: 
Chili con Carne og vilde ris serveres sammen med udskåret grønt og hjemmelavet cremefraiche 
dip. 
 
 

Velbekomme!   

 


