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FISH’N CHIPS, CHIP SHOP ROLL, 60 GRAM
Vi introducer en ny og lækker variant af den populære Fish’n Chips,
Chip Shop, nu som Chip Shop roll på 60 gram. En rulle, som åbner
op for nye og spændende serveringsmuligheder. Hvad med at
servere en ”hot fish” i stedet for en ”hot dog”?

Chip Shop Roll Taco
10 personer
10 stk Fish’n Chips, Chip Shop roll 60 g, Findus 96010647
10 stk Mini tortilla
200 g Fint strimlet rødkål eller hvidkål
60 g Radiser i tynde skiver
2,5 dl Creme fraiche
1 spsk Wasabi & sesam krydderi, teryiaki sauce,
forårsløg strimlet eller friteret grønkål
Tilberedning
1. Læg rødkål eller hvidkål og radiser i koldt vand, hver for
sig for at holde dem sprøde.
2. Bland creme fraiche, wasabi & sesam krydderi sammen, put det
i en sprøjteflaske, eller pose med et lille hul.
3. Tilbered fisken efter anvisningen på emballagen, læg dem på en rist,
så de ikke bliver bløde.
4. Fyld en tortilla med en Chip Shop roll, læg den ønskede mængde kål
i og top det med wasabi, sesam creme fraiche og teriyaki sauce.
5. Til sidst toppes med friteret grønkål, radiser og forårsløg.
Velbekommen!

Sprød, lun
og lækker!
Vi har også vores lækre Chip shop på 125 gram,
Findus varenummer 96011857, som også er lavet
efter den originale Fish’n Chips opskrift. Den kan
serveres med pommes frites i et kræmmerhus, som
fisk med tilbehør og på buffeten, hvis man ønsker det.

Lav lækre,
spændende og
ner
sjove variatio

Fish’n Chips – Chip Shop Roll

96010647 Fish’n Chips - Chip Shop Roll
60 gram 7 kg / ca. 116 x 60 g
Rensede fileter af ALASKA POLLACK 56 %
(Theragra chalcogramma), mel (HVEDE-,
ris-, majs), vegetabilsk olie (raps-,
solsikke), vand, HVEDESTIVELSE, salt,
druesukker, bagepulver (E503, E450,
E500), SENNEP, skummet MÆLKEPULVER, aroma (bl.a. SENNEP), hvidløg,
krydderiekstrakt og lecithin (fra solsikke).
Tilberedning: Tilberedes direkte fra frost.
Friture: Friteres på 170°C i ca. 6 min.
Konvektionsovn: Lægges på en rist og
varmes ved 230°C i ca. 12 min. Vendes
efter halv tid.

Fish’n Chips – Chip Shop

96011857 Fish’n Chips – Chip Shop
125 gram 3 kg / ca. 24 x 125 gram
Rensede fileter af ALASKA POLLACK
(Theragra chalcogramma) 53 %, HVEDEMEL, solsikkeolie, vand, rapsolie, palmeolie, HVEDESTIVELSE, salt, hævemiddel
(E450, E500, E503) majsmel, SENNEPSPULVER, aroma (med SENNEP), druesukker, HVEDEGLUTEN, SKUMMETMÆLKSPULVER, farvestoffer (gurkemejepulver, paprikaekstrakt), krydderier (bl.a.
chili) og stabiliseringsmiddel (E414, E464).
Tilberedning: Tilberedes direkte fra frost.
For bedste resultat anbefales stegning i olie.
Friture: Friteres på 180°C i ca. 5 min.
Konvektionsovn: 220°C
i ca. 15 - 20 min.

