
Velkommen til Simon´s måltidskasse uge 24

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.

Efter denne uge holder vi sommerferie på måltidskassen, vi vender stærkt 
tilbage til efteråret.

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: 
Forloren hare med nye kartofler og brun skysauce

Grøn salat marineret med råsyltede ribs, fetaost og sprøde rodfrugt chips

Dag 2: 
Langtidsstegt super mør kalkun med varme krydderier, bagekartofler og 

friskostcreme
Broccolisalat med rødløg, rosiner og ristede solsikkekerner

Dag 3: 
Pasta Carbonara med røget gris, forårsløg og mornay sauce
Gulerod råkostsalat med danske æbler og sprøde lækkerier

Dag 4: 
Club sandwich al a Simon med pommes frites, kylling og bacon med karry, 

danske agurker og relish af cherrytomater og peberfrugter



Langtidsstegt super mør kalkun med varme krydderi-
er, bagekartofler og friskostcreme

Forvarm ovn til 180 grader.

Tag bagekartoflen og giv den et snit på den lange led, 
og pak den ind i staniol, tilsæt gerne fedtstof, salt og 
peber i staniolpakken når du pakker din bagekartoffel 
ind. Bag den i 45 minutter til den er godt mør.

Hæld kalkun i et ildfast fad, og sæt kalkun i ovnen og 
bag den i 12 minutter.

Server bagekartofler med god skefuld friskost som 
fyld. Tip snit et forårsløg op og top med dette også.

Broccolisalat med rødløg, rosiner og ristede 
solsikkekerner

Nem dag med salat! Find en skål frem og hæld broc-
colisalat fra bakken op i skålen og vend indholdet let 
sammen. Top salaten med sprøde solsikkekerner.

Ingredienser:

Kalkun

Bagekartoffel

Friskostcreme

Broccolisalat

Ristede solsikkekern-
er

DAG 2

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

Forloren hare med nye kartofler og brun skysauce

Forvarm ovn til 180 grader.

Sæt kartofler i ovnen i 20 min med film for kogte 
kartofler, uden film for stegte kartofler.

Tag forloren hare op af bakken og sæt i ildfast fad, og 
bag i ovnen i 20 minutter.

Lun skysauce i en gryde under omrøring.

Skær forloren hare i passende skiver og server.

Vær opmærksom på imorgen skal bagekartoffel have 
45 minutter i ovnen. Derfor skal du starte lidt tidligere 
end ellers.

Grøn salat marineret med råsyltede ribs, fetaost og 
sprøde rodfrugt chips

Skær bunden af hjertesalat og skyl bladene, og slyng 
evt. i salat slynge. Skær hjertesalaten i mundrette 
stykker. Vend salaten sammen med ribs og feta ost i 
en skål. Top salaten med sprød rodfrugt chips.

Ingredienser:

Forloren hare

Kartofler

Skysauce

Hjertesalat

Ribs

Feta

Rodfrugt chips

DAG 1

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



Club sandwich alá Simon med pommes frites, kylling 
og bacon med karry, danske agurker og tomatrelish

Forvarm ovn til 180 grader.

Tag pommes frites ud af posen, og placer dem på 
ovnrist eller bageplade med bagepapir og varm dem i 
15 min. Hvis du har en frituregryde er det selvfølgelig 
også en mulighed.

Sæt kylling og bacon i ovnen og varm det i 10-15 
minutter ca. indtil bacon på toppen er gylden.
Skær agurk i tynde skiver.

Sæt bollen i ovnen i 5 minutter.

Smør bollen med karrycreme, og anret med kylling, 
agurk og tomatrelish.

Ingredienser:

Sandwich bolle

Pommes frites

Kylling og bacon

Karrycreme

Agurk

Tomatrelish

DAG 4

Allergener:
Sennep Nej, Æg Nej, 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

Pasta Carbonara med røget gris, forårsløg og mornay 

Find gryde til pasta og kog vand op til pastaen, salt 
vandet pastaen let, vandet skal bulderkoge, inden du 
kommer pastaen i. Skru lidt ned for blusset, så 
pastaen ikke koger over. Pasta skal koge 8-12 minutter.

Fjern det yderste lag på forårsløg, og fjern 4 cm af 
toppen af løget, samt det ca 1 cm, fra bunden. 
Forårsløg skæres i helt fine skiver, og gemmes til sidst.

Når pastaen er kogt er det vigtigt at dryppe den godt 
af for vand i en sigte. Hæld pastaen tilbage i gryden, 
tilsæt sauce og varm det igennem på medium varme 
under omrøring til passende konsistens.

Anret pastaen med friske forårsløg på toppen.

Gulerod råkostsalat med danske æbler og sprøde 
lækkerier

Start med at skrælle gulerod, og riv den på rivejern. 
Del æblet i 4 udenom kernehuset og skær det i fine 
tern. Vend æbler og revet gulerod sammen ,med 
citronsaft og 1 tsk sukker, og top med sprød topping.

Ingredienser:

Pasta

Carbonara sauce

Forårsløg

Gulerod

Citron

Æble

Sprød topping

DAG 3

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


