
40-50 minutter •  PREMIUM   

Jordskok  

Østershatte  Angus Striploin  

Hvidløgsfed  

Timian  Bagekartoffel  

Bouillon  

Madlavningsfløde  Kørvel  

   R   

Angus Striploin 
med ovnbagte jordskokker, kartoffelmos & østershattesauce



Steg bøffer
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på høj varme, når jordskokkerne har 10 min tilbage 
i ovnen. 

Steg bøffer i 1 min på hver side. Skru ned til 
middelhøj varme, og steg i yderligere 1-2 min 
på hver side for medium-rare. Overfør til et rent 
skærebræt, og dæk til med sølvpapir. 

TIP: Steg i yderligere 1-2 min for gennemstegt. 

Steg østershatte
Opvarm samme stegepande på middelhøj varme. 

Tilsæt en smule olivenolie* og østershatte, 
og steg i 3-4 min. Skru ned til middel varme, og 
tilsæt madlavningsfløde, bouillon, salt* [1/4 tsk | 
1/2 tsk] og et nip peber*. Lad simre i 2-3 min, eller 
indtil tyknet. 

Hak kørvel fint. 

Vend færdigbagte jordskokker med kørvel og en 
smule olivenolie*. 

Server
Anret bøffer, kartoffelmos og jordskokker 
på tallerkener. 

Server med østershattesauce.

Velbekomme!

Bag jordskokker
Tænd ovnen på 240°C/220°C varmluft. 

Tag bøffer ud af køleskabet, og krydr begge sider 
med et nip salt*.

Hak timian [2 stilke | 4 stilke] groft.

Skrub jordskokker rene, skær i 3 cm tern, og 
fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*, krydr med timian og et nip 
salt* og peber*, og vend sammen. 

Bag i ovnen i 30-35 min, eller indtil møre. 

Lav kartoffelmos
Bring en gryde med saltet vand* i kog. 

Skræl kartoffel, og skær i 2 cm tern. 

Skræl hvidløg. 

Kog kartofler og hvidløg i 10-12 min, eller indtil de 
nemt kan deles med en kniv. 

Hæld vand fra, og tilsæt en stor klat smør*, mælk* 
[2 spsk | 4 spsk] og salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk]. Mos med 
en kartoffelmoser eller gaffel. Læg låg på for at 
holde på varmen.

Hak østershatte
Hak østershatte groft.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Bageplade, stegepande, gryde

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, mælk

Ingredienser
 2P  4P

Timian 2 stilke 4 stilke

Jordskok 300 g 400 g

Bagekartoffel 500 g 1000 g

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) (trin 2) efter behov efter behov

Mælk* 7) (trin 2) 2 spsk 4 spsk

Salt* (trin 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Østershatte 100 g 200 g

Angus Striploin 300 g 600 g

Madlavningsfløde 7) 200 ml 400 ml

Bouillon 4 g 8 g

Salt* (trin 5) 1/4 tsk 1/2 tsk

Kørvel 1 pose 1 pose

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
725 g

Energi 481 kj/115 kcal 3487 kj/833 kcal

Fedt 6 g 40 g

Heraf mættet  fedt 3 g 20 g

Kulhydrat 10 g 74 g

Heraf sukkerarter 1 g 8 g

Protein 6 g 45 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,3 g 2,5 g

Allergener
7) mælk

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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