
 Fish’n 
   Chips!

Se hvordan du kan servere vores 
Fish’n Chips, Chip Shop. Lav lækre, 
spændende og sjove variationer. 



Chip Shop roll  
med rødbedesalat
10 personer

900 g Rødbeder rustikke, økologiske, Findus 96013798

900 g Chip Shop roll, Findus 96014938

100 g valnødder

500 g appelsiner skåret i mindre stykker  

450 g æbler skåret i mindre stykker

300 g porrer fint skåret

6 g salt

30 g rapsolie 

20 g hvid balsamico    

4 g sort peber     

4 g salt     

45 g rapsolie      

2,5 kg kartoffelbåde     

20 g smør     

12 g karry     

400 g mayonnaise     

120 g syltede agurker    

Tilberedning

1. Læg rødbeder i en bradepande og vend  
 dem i olie, bag rødbederne på 200 grader  
 i ca. 20 minutter.

2. Bland derefter de bagte rødbeder med  
 æbler, appelsiner, valnødder, porrer, olie,  
 balsamico, salt og peber. 

3. Læg kartoflerne i en bradepande og krydr  
 dem med salt og peber. Bag kartoflerne i  
 ovnen på 200 grader til de har fået en fin  
 farve, cirka 30 minutter.

4. Svits karry i smør og bland med mayonnaise  
 og agurker.

5. Tilbered fisken i ovnen på 230 grader 
 i cirka 12 minutter. Vend fisken efter halv tid.

Tips!
Pres gerne lidt citron over fisken og rødbedesalaten. 

Vores sprøde Chip Ship roll gør det sjovere og mere enkelt at spise 
mere fisk. Ved at blande rødbeder med frugt, som æble og appel-
sin kan være en god måde at få børn til at spise mere grønt!

Vores lækre Chip Shop 
på 125 gram er også 

lavet efter den originale 
Fish’n Chips opskrift. 

Server den med fritter 
i et kræmmerhus, som 
fisk med tilbehør eller 

på buffeten!

Sprød, lun 
og lækker!



Lav lækre,  

spændende og  

sjove variationer



96014938 Chip Shop Roll
7 kg / ca. 116 x 60 g

Rensede fileter af Alaska pollock (FISK)  
(56 %) (Theragra chalcogramma)*, mel 
(HVEDE-, ris-, majs-), vegetabilsk olie 
(raps-, solsikke-), vand, HVEDESTIVELSE, 
salt, bagepulver (E450, E500), drue-
sukker, SENNEP, HVEDEGLUTEN,  
skummet MÆLKEPULVER, maltodekstrin, 
hvidløg, naturlig aroma (bl.a. SENNEP), 
krydderiekstrakt og lecitin (fra solsikke).

TILBEREDNING: 
Tilberedes direkte fra frost. 
Friture: Friteres i 170°C i ca. 6 min.
Konvektionsovn: Lægges i en  
bradepande og varmes i 230°C  
i ca. 12 min. Vendes efter halv tid.

96011857 Chip Shop 
3 kg / ca. 24 x 125 gram 

Rensede fileter af ALASKA POLLOCK* 
(Theragra chalcogramma) 53 %,  
HVEDEMEL, solsikkeolie, vand,  
rapsolie, palmeolie**, HVEDESTIVELSE, 
salt, bagepulver (E450, E500, E503) 
majsmel, SENNEPSPULVER, aroma (med 
SENNEP), druesukker, HVEDEGLUTEN, 
SKUMMETMÆLKSPULVER, farve- 
stoffer (gurkemejepulver, paprikaekstrakt), 
krydderier (bl a chili) og stabiliserings- 
middel (E414, E464). 

TILBEREDNING: 
Tilberedes direkte fra  
frost. For bedste resultat  
anbefales stegning i olie.
Friture: Friteres i  
180°C i ca. 8 min.
Konvektionsovn:  
Lægges i en bradepande 
og varmes i 220°C i ca. 
10-15 min. Vendes efter 
halv tid.

Fish’n Chips – Chip Shop Roll

Fish’n Chips – Chip Shop


