
Nötfärs  

Riven Mozzarella  Morot  

Gnocchi  

Morot  Krossade Tomater  

Bladpersilja  

Worcestershiresås  Köttbuljong  

25-35 minuter    H   

Bakad gnocchi 
med köttfärs, mozzarella och persilja



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2020-V52

Riv morot
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Riv oskalad morötter.

Stek färs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs morotsriv i 3-4 min. 

Tillsätt nötfärs och bryt upp eventuella bitar med 
en stekspade. Stek i 3-4 min tills färsen fått färg. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Koka sås
Rör ner krossade tomater [1/2 paket, 2 pers], 
köttbuljong och worcestershiresås. Låt sjuda på 
medelvärme i 2-3 min. Smaksätt salt* och en nypa 
peppar*. För över köttfärssåsen i en ugnsform.

Förbered gnocchi
Medan såsen sjuder, blanda gnocchi, olivolja* 
[1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers], en generös nypa 
salt* och peppar* ordentligt i en bunke.

Gratinera i ugnen
Sprid gnocchin över köttfärssåsen och strö 
över mozzarella. 

Gratinera i ugnen i 12-15 min tills osten smält och 
gnocchin är krispig. 

Grovhacka under tiden persilja.

Servera
Fördela gnocchi med köttfärs och mozzarella 
mellan era tallrikar. Garnera med persilja.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, ugnsform, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Morot 1 st 2 st

Morot, gul 1 st 2 st

Nötfärs 250 g 500 g
Krossade tomater, vitlök 
& lök 1/2 paket 1 paket

Köttbuljong 4 g 8 g
Worcestershiresås 9) 
11) 13) 15 g 30 g

Salt* (steg 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Gnocchi 13) 350 g 700 g

Riven mozzarella 7) 1 påse 1 påse

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
545 g

Energi 506 kj/121 kcal 2757 kj/659 kcal

Fett 4 g 21 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 13 g 73 g

Varav sockerarter 4 g 23 g

Protein 8 g 43 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 2,3 g 12,5 g

Allergener
7) Mjölk 9) Senap 11) Soja 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Tips!  
Liten köttfärsskola för stora och små: Stek inte för mycket köttfärs på en gång, annars blir köttet lätt kokt i 
sin egen köttsaft istället för stekt.


