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Laga rosmarinspommes
Sätt ugnen på 240°/220°C (varmluft). Ta fram kött 
så det blir rumstempererat och krydda det med 
salt* på båda sidorna. 

Plocka och finhacka rosmarinblad [½ st, 2P]. Skär 
(oskalad) potatis i 1 cm tunna pommes. Placera 
dem på en plåt med bakplåtspapper och blanda 
med lite olivolja*, rosmarin, salt* och peppar*. 
Baka i 25-30 minuter, eller tills gyllene.

Stek schalottenlök
Skiva schalottenlök tunt. Separera skivorna 
och blanda dem med vetemjöl* [1 msk | 2 msk] i 
en skål. 

Hetta upp en stor stekpanna på medelhög värme 
och tillsätt olivolja* så det täcker pannan. Stek 
schalottenlök i 3-4 min, tills gyllene och krispig. 
Lägg över till en tallrik med hushållspapper, krydda 
med en nypa salt* och peppar*, och ställ åt sidan. 

TIPS: Håll öga med schalottenlök så de inte 
blir brända.

Förbered tomatsallad
Skär tomat tunt [2 skivor | 4 skivor], och 
tärna resten. 

Ansa gemsallad och riv bladen i bitar (spara några 
hela blad till burgarna). 

Blanda tomat, riven sallad, balsamvinäger [½ 
paket, 2P], olivolja* [1 msk | 2 msk], en nypa salt* 
och peppar* i en skål.

Stek kött
Skölj av stekpannan och hetta upp olivolja* 
[1/2 msk | 1 msk] på hög värme när det återstår 
10 min av potatisens tillagningstid. Bryn kött i 
1 min per sida. Sänk till medelhög värme och stek i 
1-2 min per sida för medium rare. 

TIPS: Stek i ytterligare 1-2 min för mer genomstekt. 

Ta stekpannan av värme och blanda köttet med 
BBQ-sås [½ paket, 2P]. Låt det sedan vila i ett 
foliepaket i några minuter. Det kommer fortsätta 
tillagas något under tiden det vilar.

Värm briochebullar
Dela briochebullar på mitten och värm dem på 
gallret i ugnen i 3-4 min, tills gyllene. 

Skär kött i tunna skivor. 

Servera
Bre brioche med bearnaisesås. Bygg burgare med 
salladsblad, tomatskivor, kött, resterande BBQ-
sås från foliepaketet och schalottenlök. 

Lägg upp burgare, rosmarinspommes och 
tomatsallad på tallrikar. Servera med aioli 
som dip.

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
Stekpanna, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vetemjöl

Ingredienser
 2 P  4 P

Angus ryggbiff 300 g 600 g

Rosmarin 1/2 st 1 st

Potatis 300 g 500 g

Schalottenlök 1 st 2 st

Vetemjöl* 13) (steg 2) 1 msk 2 msk

Tomat 1 st 2 st

Gemsallad 1 st 2 st

Balsamvinäger 14) 1/2 paket 1 paket

Olivolja* (steg 3) 1 msk 2 msk

Olivolja* (steg 4) 1/2 msk 1 msk

BBQ-sås 9) 14) 1/2 paket 1 paket
Briochebullar 7) 8) 13) 61) 
62) 70) 2 st 4 st

Bearnaisesås 7) 100 g 200 g

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
610 g  

Energi 727 kj/174 kcal 4439 kj/1062 kcal

Fett 10 g 61 g

Varav mättat fett 3 g 21 g

Kolhydrat 14 g 87 g

Varav sockerarter 3 g 20 g

Protein 7 g 44 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 1/2 g 2,9 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter 
Kan innehålla spår av: 61) Nötter 62) Sesam 70) Soja

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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 Hello bearnaise!  
Bearnaisesås uppfanns 1837 av den franske kocken Collinet.


