
Velkommen til Simon´s måltidskasse uge 22

Vi på Simon´s er rigtigt glæde for at i har valgt at vores måltidskasse, der giver 
dig mere tid til familien, og sørger for et varieret og lækkert måltid på bordet 

hver dag.

Ved modtagelsen af kassen vil vi gerne bede dig/jer om at tjekke kassen indhold 
igennem, og skulle der imod forventning, være fejl eller mangler så bedes i 
venligst kontakte os hurtigst muligt, så vi kan afhjælpe problemet hurtigst 

muligt. Kontakt os enten på 

tlf: 42 24 81 62

mail: info@simon-s.dk

Alle opskrifter er ud fra vores tests, og bedst mulige resultat vi er kommet frem 
til. Men der kan være forskel på køkkenudstyr, derfor vil vi anbefale at bruge et 
stegetermometer for at teste kerne temperaturen på retten før servering, hvor 

kernetemperatur 75 grader anbefales. 

Ved evt. spørgsmål så kontakt os endeligt.

Med venlig hilsen
Simon´s

INTROMENU

Dag 1: 
Paneret Fiskefilet med feta og spinat samt flødekartofler med røde peberfrugter

Hjertesalat med squash, gulerod og æble og mild chili vinaigrette

Dag 2: 
 Kylling og stegte nudler med rustikke grøntsager og rød karrycreme

Små salater med sprøde bananer, kokos og ananas

Dag 3: 
Stegt medister med nye Vildmose kartofler og brun sovs

Kold rødkålssalat med appelsin, tranebær og ristede valnødder

Dag 4: 
”Kylling Grill Diable” Marineret kyllingebryst med hvide ris og spicy tomatsauce
Hjemmelavet coleslaw med cremefraiche dressing, purløg og sprøde lækkerier



Kylling og stegte nudler med rustikke grøntsager og 
rød karrycreme

Varm en pande op på fuld styrke. Tilsæt kylling og 
steg til det får farve, tilsæt nudler og grønt. 

Steg på panden med omrøring hver 2. minut. i ca. 10 
minutter. 

Server med rød karrycreme på toppen (Bemærk den 
er spicy).

Små salater med sprøde bananer, kokos og ananas

Skær bunden af hjertesalat og skyl bladene, og slyng 
evt. i salat slynge. 

Skær salaten i grove stykker. Vend sammen med 
ananas i en skål og top med sprød topping.

Ingredienser:

Nudler og grønt

Kylling

Karrycreme

Hjertesalat

Sprød banan og 
kokos

Ananas

DAG 2

Allergener:
Sennep Nej, Æg Ja, Gluten Ja, Krebsdyr Nej, Fisk Nej, Jordnødder Ja, Soja Ja, Mælk Ja, Nødder Ja, Selleri Ja, Sesamfrø Ja, 
Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej

Paneret Fiskefilet med feta og spinat samt flødekar-
tofler med røde peberfrugter

Forvarm din ovn til 180 grader. 

Fjern film fra fra flødekartofler og sæt dem i ovnen i 
20 minutter. 

Fjern film fra paneret fisk og sæt i ovnen i 15 minutter.

Hjertesalat med squash, gulerod og æble og mild 
chili vinaigrette

Skær bunden af hjertesalat og skyl bladene, og slyng 
evt. i salat slynge. 

Skræl gulerod. Skyl æble og squash. Skær del squash 
og gulerod på midten og skær i tynde halvmåner. 
Del æblet i 4 udenom kernehuset og skær fine skiver. 

Skær salaten groft og vend det hele sammen i en skål 
med chili vinaigrette.

Ingredienser:

Paneret fisk med feta 
og spinat

Flødekartofler

Hjertesalat

Squash

Gulerod

Æble

Chili vinaigrette

DAG 1

Allergener:
Sennep Ja, Æg Ja, Gluten Ja, Krebsdyr Ja, Fisk Ja, Jordnødder Ja, Soja Nej, Mælk Ja, Nødder Nej, Selleri Ja, Sesamfrø Ja, 
Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej



”Kylling Grill Diable” med hvide ris og spicy tomat-
sauce

Forvarm ovn til 180 grader.

Start med at sætte vand i kog, til 1 del ris skal du 
bruge 1,5 del vand, kog ris op i 12 min med salt, og 
lad dem hvile under låg i 12 min.

Sæt kylling i ovnen og varm i 12 minutter. Evt slut af 
med grill effekt på ovnen de sidste 2 minutter.

Opvarm spicy tomatsauce i en gryde under omrøring.

Hjemmelavet coleslaw med cremefraiche dressing, 
purløg og sprøde lækkerier

Vend kål og gulerod sammen med cremefraiche 
dressing i en skål, og top med sprød topping.

Ingredienser:

Kylling Grill Diable

Ris

Tomatsauce

Kål og gulerod

Creme fraiche dress-
ing

Sprød topping

DAG 4

Allergener:
Sennep Ja, Æg Nej, Gluten Nej, Krebsdyr Nej, Fisk Nej, Jordnødder Nej, Soja Ja, Mælk Ja, Nødder Ja, Selleri Ja, Sesamfrø 
Ja, Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej

Stegt medister med nye Vildmose kartofler og brun 
sovs

Forvarm ovn til 160 grader.

Sæt kartofler i ovnen, gerne med film på, og varm i 20 
min.

Find en gryde og hæld ca 1 cm vand i bunden og varm 
op. Tilsæt brun sovs og varm op under omrøring, 
tilsæt evt mere væske og smag til med salt og peber.

Varm en pande op til lidt over medium varm, tilsæt 
fedtstof (gerne smør). Læg medister på panden og 
steg af på begge sider til den er gylden.

Kold rødkålssalat med appelsin, tranebær og ristede 
valnødder

Start med at skære skallen af appelsinen, ved at fjerne 
en smule fra top og bund, og skær derefter appelsin-
en fri over for overskydende skal. Del appelsinen på 
midten og skær den i fine fileter. Top eller vend 
appelsin fileterne i rødkålssalaten og top med ristede 
valnødder.

Ingredienser:

Medister

Kartofler

Brun sovs

Rødkålssalat

Appelsin

Ristede valnødder

DAG 3

Allergener:
Sennep Ja, Æg Ja, Gluten Ja, Krebsdyr Nej, Fisk Nej, Jordnødder Nej, Soja Nej, Mælk Ja, Nødder Ja, Selleri Ja, Sesamfrø 
Nej, Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej


