
25-35 minutter •  PREMIUM   

Balsamico  

Angus Striploin  Timian  

Aioli  

Revet Hård Ost  Små Kartofler  

Mayonnaise

Cherrytomater  Grønne Bønner  

Estragon  Skalotteløg  

   R   

Angus Striploin 
med estragonmayo, grønne bønner & ovnbagte kartofler



Bland grøntsager
Bland cherrytomater og bønner på en tallerken. 

Drys kartofler med revet ost, når de har 5 min 
tilbage i ovnen.

Steg bøffer
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på høj varme. 

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 en tallerken, 
og dæk til med sølvpapir.

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

Server
Anret bøffer, bønner, cherrytomater og kartofler 
på tallerkener. 

Server med estragonmayo.

Velbekomme!

Bag kartofler
Tag bøffer ud af køleskabet, og krydr med et 
nip salt*. 

Bring en elkedel med vand* i kog. 

Tænd ovnen på 240°C/220°C varmluft. 

Halver kartofler (uskrællet), og fordel på en 
bageplade med bagepapir. Drys med timian 
[1/2 pakke, 2P], og krydr med et nip salt* og peber*. 
Dryp med en smule olivenolie*, og vend sammen. 

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil gyldne.

Bag cherrytomater
Halver cherrytomater.

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
balsamico og en smule olivenolie*, krydr med et 
nip salt* og peber*, og vend sammen.

Bag i ovnen i 10 min.

Forbered grøntsager
Hak skalotteløg [1/2 stk, 2P] fint.

Hak estragon fint.

Skyl bønner under koldt vand* i en si, og kom dem 
i en skål. Dæk med kogende vand* i 5 min, og hæld 
vand fra.

Bland mayonnaise, aioli, estragon og skalotteløg 
i en lille skål, og krydr med et nip salt* og peber*.

1 2 3
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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

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2P  4P

Små kartofler 400 g 800 g

Timian 1/2 pakke 1 pakke

Cherrytomater 125 g 250 g

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Skalotteløg 1/2 stk 1 stk

Estragon 1 pose 1 pose

Grønne bønner 150 g 300 g

Mayonnaise 8) 9) 25 g 50 g

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

Revet hård ost 7) 8) 20 g 40 g

Angus Striploin 300 g 600 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
553 g

Energi 574 kj/137 kcal 3175 kj/759 kcal

Fedt 9 g 47 g

Heraf mættet  fedt 2 g 13 g

Kulhydrat 7 g 40 g

Heraf sukkerarter 1 g 4 g

Protein 7 g 41 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,2 g 0,9 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 14) sulfitter

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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5041 0826 100% genbrugspapir

 HELLO BALSAMICO!  
Balsamico er en italiensk, aromatisk eddike, der er fremstillet af inddampet druemost.


