
TAK FOR AT VI MÅ 
KOMME MED TIL BORDS!
Vi kan love dig, at vi har gjort os umage. Både med råvarerne, smagen 
og med at gøre det nemt for dig at lægge sidste hånd på værket. 

MENUEN BESTÅR AF 4 ELEMENTER:
• Bakke med confiteret andelår og søde æbler
• Bakke med små kartofler, løg og friske lauerbærblade
• Pose med andesauce
• Bakke med frisk waldorfssalat.

TILBEREDNING
Forvarm ovnen til 200 grader (varmluft).

AND, KARTOFLER & SAUCE: 
• Tag låget af bakkerne
• Andesaucen kommer i en pose. Her kan du vælge at hælde den op i 

bakken med andelåret eller varme den op i en gryde
• Tilføj lidt olivenolie, salt og peber efter egen smag inden tilberedning
• Sæt begge bakker ind i ovnen i 15 minutter
• Andebakken skal have 15 minutter ved 200 grader og til sidst           

5 minutter på grill så skindet sprøder op.

SALATEN: 
• Hæld dressing og salat sammen og anret. 

FÅ 15 % PÅ DIT NÆSTE KØB
Som tak for at du spiser Homemate lige netop i aften, får 
du her en rabatkode på dit næste Homemate-måltid. 
Brug koden: MORTENS-AFTEN
& få 15 % på dit næste køb på homemate.dk

Rabatkoden gælder til og med d. 15. december 2020.



MORTENS AND MENU

INGREDIENSER:
Andelår (36 %), små kartofler (26 %), vand, æble, løg, CREME FRAICHE, 
FLØDE, zittauerløg, grøn vindrue, grønkål, BLADSELLERI, KNOLDSELLERI, 
ribsgelé (sukker, ribssaft, aroniasaft, geleringsmiddel E440, 
surhedsregulator E330), VALNØDDER, hvidløg, rapsolie, salt m. jod, 
andefond (vand, koncentreret andefond, andekødspulver, salt, aroma, 
sukker, modificeret stivelse, løg, eddike, hvidløg, stabilisator E415), 
timian, tapiokastivelse, sukker, æblevinseddike (indeholder konservering 
E220-SULFIT), madkulør (farvestof E150c, vand, salt), citronsaft, flormelis, 
koncentreret solbærsaft, laurbærblad, appelsinjuice, peber, chipotle chili 
(vand, chili, peber, eddike, tomatpasta, løg, sukker, SOJAOLIE, oregano, 
laurbærblade, merian, timian, hvidløg), laurbærblade, røget paprika, 
kanel.

RETTENS VÆGT: 
911 g.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G.:
Energi     578 KJ / 138 kcal 
Fedt     7,1 g. 
- Heraf mættede fedtsyrer  2,5 g. 
Kulhydrat    10 g. 
- Heraf sukkerarter   21 g. 
Kostfibre    0,9 g. 
Protein     8,0 g. 
Salt     1,4 g. 

Produceret af www.homemate.dk

NÆRING & ALLERGENER

KU’ DU LI’, HVAD DU SMAGTE?
Så del din Mortens aften med os på Facebook eller Instagram. 
Her kan du også følge med, når vi deler nyheder, tips og tilbud.

Find os på Facebook: www.facebook.com/homematedk/
Følg os på Instagram: @homemate.dk

MADGLADE HILSNER 
FRA TEAM HOMEMATE


