
 

Sprø chips av mandelpotet Kokesensor, 170 
grader. Benytt alltid  en romslig kjele med 
høye kanter. Kjelen bør aldri være mer enn ca 
1/3 fylt med olje, da oljen kan boble en del 
når man legger i mat med høyt  vanninnhold. 

Mandelpoteter er veldig egnet, gir alltid  sprø 
og gode chips.  Lag gjerne egne saltblandinger 
til krydring.                 Eks tørr Coleman 
engelsk  sennep blandet med salt , godt 
ungarsk paprikapulver og salt er  en annen god 
blanding. Saltet ”kleber” best når chipsen er 
varm. Godt som snacks eller som sprø topping på en salat, en carpaccio, tilbehør 
til burger, etc.   

Kokesensoren på 170 grader er veldig fin til fritering. Temperaturen går raskt opp 
til 170 grader igjen selv når man har større mengder fisk, kylling, pommes frites 
etc i oljen. Samtidig er 170 grader en fin temperatur som 
ikke skaper mye lukt . Maten  blir ikke så lett brent og du 
får god kontroll på friteringen. 

• Mandelpoteter 

• Nøytral olje egnet til fritering, eks raps, solsikke, 
soya (billige oljer, aldri x-tra virgin etc) 

• Salt + evt smakstilsetninger 

Kutt potetene i tynne skiver, benytt gjerne en mandolin eller skjæremaskin. Legg 
skivene i kaldt vann noen minutter, ta opp og rist av vann. (Du kan gjerne kutte de 
en dag eller to i forveien, oppbevar de da  i vann med et klede eller papir på 
toppen.  Ta de ut av vannet, og rist / tørk av overflødig vann før fritering.  

Benytt frityrøsa og senk forsiktig potetskivene ned i oljen. Løft opp igjen, senk, 
opp og ned et par ganger. Poteter / grønnsaker inneholder mye vann og bruser en 
del i starten. Vi vil IKKE ha noe overkoking.. 

 Ikke friter for mye av gangen. Rør jevnlig, slik at chipsen dekkes av oljen 
størstedelen av tiden. Når mye av brusingen har gitt seg (vannet er fordampet)  og  
potetene begynner å bli gylne er de klare.  Løft chipsen over på et brett med papir 
eller et tørt klede. Det går ganske raskt fra brusingen begynner å avta til at 
chipsene begynner å brunes – blir de for brune blir de ikke gode. Salte mens 
chipsene fremdeles er  varme. 




