
TAK, FORDI VI MÅTTE 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. 

ET PAR GODE RÅD
Der kan være tre plader i ovnen med fire bakker på hver, så 12 bakker i en ovn ad    
gangen. Tommelfingerreglen er, at vores retter skal have 15 minutter i ovnen, men 
hvis du fylder ovnen, er det en god idé at give dem lidt ekstra tid i varmen.

KU’ DU LI’, HVAD DU SMAGTE?
Så del dit nytår 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

FESTLIGE NYTÅRSHILSNER 
FRA TEAM HOMEMATE

Se en oversigt og beskrivelse af din nytårsmenu på næste side. 

GODT NYTÅR FRA TEAM HOMEMATE! 
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TILBEREDNING
Forvarm ovnen til 200 grader (gerne varmluft).

HOVEDRET: 
• Bakken med kylling og kartofler        kommer i ovnen i 15-20 min.
• Når der er tre minutter tilbage, kommer du burgerbollen ind i ovnen             
• Resten af elementerne skal blot serveres og anrettes.

DESSERT: 
• Drys nytårsguld        ud over chokomoussen       .
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HVEM BYGGER 
ÅRETS FLOTTESTE

BURGER?
Anretningen lader vi de små om, 
men til inspiration har vi billeder 

på homemate.dk

VELBEKOMME!
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Til hovedret skal du spise sprød kylling i hjemmebagt sesambolle. Toppings af 
saftige & syltede agurker. Homemates hjemmelavede ketchup, remoulade & snack 
grønt. Og så er der selvfølgelig ristede kartofler med på siden.

Denne ret består af seks elementer:

Til dessert skal du spise en hvid chokolademousse på en rund og mild mandelkage, 
med en sød og syrlig passionssirup i bunden. På toppen drysses sprødt nytårsguld.
Desserten kommer i en genanvendelig glasskål lige til at sætte på bordet.

Denne ret består af to elementer: 

Vi har lavet en guide til, hvad de enkelte retter indeholder, så der er fuld styr på køkkenet 
og du kan læne dig tilbage, hælde op i børne-champagneglasset og feste med vennerne. 

NYTÅRSGUIDE

2 RETTERS NYTÅRSMENU TIL DE SMÅ MAVER

1 x børnegrønt

1 bakke med kylling & kartofler 

1 x ketchup

1 x pickles 

1 pose med burgerbolle

1 x dessert i glas

1 x remoulade

1 x crisp

VELBEKOMME! 
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2 RETTERS NYTÅRSMENU TIL DE SMÅ MAVER
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HOVEDRET:
Ingredienser: paneret kylling 32 % (kyllingebryst 77 %, marinade (dijonsennep, rap-
solie, paprika, gurkemeje), hvedemel, past. æg, rasp (hvede, sukker, salt,      
sojabønner, olie, gær), salt m. jod, peber), marinerede kartofler 21 % (kartofler 95 %, 
marinade (rapsolie, hvidløg, chipotle chili (vand, chili, peber, eddike, tomatpasta, løg, 
sukker, sojaolie, oregano, laurbærblade, merian, timian, hvidløg), røget paprika), salt 
m. jod), børnegrønt (agurk, cherrytomater), burgerbolle (hvedemel, vand, 
margarine (mælk), sukker, past. æg, salt m. jod, gær, bagehjælpemiddel 
(hvedemel, hvedegluten, emulgator: E472e, rapsolie, ascorbinsyre: E300)), 
ketchup (tomat, æblevinseddike, zittauerløg, æble, tomatkonc., sukker, rapsolie, salt m. 
jod, hvidløg, stødt fennikelfrø, stødt koriander, peber), remolade (rapsolie, 
remopuré (vand, blomkål, hvidkål, sukker, eddike, hvedemel, agurk, sennepsmel, 
løg, krydderier, salt, mod. stivelse, aroma), past. æggeblommer, dijonsennep, 
salt m. jod, hvidvinseddike, peber), agurkesalat (agurk, lage (eddike, sukker, peber, 
laurbærblade, korianderfrø, stjerneanis, kanel)). Tilsat: konservering (sulfitter, E202, 
E296), surhedsregulator (E330).

DESSERT: 
Ingredienser: hvid chokolademousse 64 % (fløde, hvid chokolade 21 % (sukker, ka-
kaosmør 29,5 %, mælkepulver 23,5 %, emulgator: sojalecithin, naturlig vaniljearo-
ma), past. æggeblommer, sukker), passionssirup 19 % (passionsfrugt 72 %, sukker, 
majsstivelse), mandelbund 10 % (past. æggehvider, (vand, antioxidant: E339, 
stabilisator: E412, E450), sukker, past. æggeblommer, mandelmel 10 %, hvede-
mel, vaniljeessens (farvestof: E150d)), guldknas 6 % (hvid chokolade (soja, mælk), 
Rice Krispies (bygmalt), sukker, mandelsplitter, guldstøv 0,6 % (farvestoffer: E171, 
E172)). Tilsat: konservering (E202), surhedsregulator (E330, E331).

Opbevaring: ved højest +5 ˚C       
Sidste anvendelsesdato: forret og hovedret: 01/01 2020, dessert: 02/01 2020  
Produceret af www.homemate.dk

NÆRING & ALLERGENER
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NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G. 

ANRETNINGER  SAMLET MENU  HOVEDRET  DESSERT
Nettovægt   570 g.    440 g.   130 g.
Energi    964 KJ / 230 kcal   776 KJ / 185 kcal  1.597 KJ / 382 kcal
Fedt    13 g.    10 g.   24 g.
heraf mættede fedtsyrer  4,1 g.    1,5 g.   13 g.
Kulhydrat   21 g.    16 g.   36 g.
heraf sukkerarter   11 g.    4,8 g.   31 g.
Kostfibre		 	 	 0,8	g.	 	 	 	 1,0	g.	 	 	 <0,5	g.
Protein    7,0 g.    7,5 g.   5,5 g. 
Salt    0,70 g.    0,85 g.   0,22 g.  


