
20-30 minutter

Pizzadej  

Rødløg  Hakkede Tomater  

Hakket Oksekød  

BBQ-Sauce  Revet Mozzarella  

HvidløgsfedGrøn Tomat

Panamad  Tomat  

   G   

BBQ-pizza 
med kødsauce & grønne tomater



Bag pizza
Rul pizzadej (og medfølgende bagepapir) ud på 
en bageplade.

Fordel kødsauce på dejen, og top med 
rødløg. Dryp med BBQ-sauce, og drys med 
revet mozzarella. 

Bag pizza i ovnen i 14-16 min. 

TIP: Hold godt øje med pizzaen, så den ikke 
bliver brændt!

Bland tomater
Hak tomater fint. 

Vend med en smule olivenolie* og et nip salt* og 
peber* i en skål.

Server
Skær pizzaen ud i mindre stykker. 

Top med tomat.

Velbekomme!

Skær rødløg
Tænd ovnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Hak hvidløg fint.

Brun oksekød
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg hakket oksekød i 2-4 min, eller indtil brunet. 

Tilsæt hakkede tomater
Tilsæt hakkede tomater [½ pakke, 2 pers.], 
hvidløg og Panamad, og steg 1-2 min, eller indtil 
let tyknet. 

Krydr med salt* og peber*. 

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det er gennemstegt 
og uden antydning af rødt.

1 2 3

4 5 6

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
Skærebræt, stegepande, bageplade, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

Hakket oksekød 250 g 500 g

Hakkede tomater 1/2 pakke 1 pakke

Panamad 4 g 8 g

Pizzadej 13) 21) 1 stk 2 stk

BBQ-sauce 9) 14) 60 g 120 g

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Tomat 1 stk 2 stk

Grøn tomat 1 stk 2 stk

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
620 g

Energi 639 kj/153 kcal 3958 kj/946 kcal

Fedt 4 g 27 g

Heraf mættet  fedt 2 g 10 g

Kulhydrat 18 g 110 g

Heraf sukkerarter 4 g 23 g

Protein 8 g 51 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 1,1 g 7,0 g

Allergener
7) mælk 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter  
Kan indeholde spor af: 21) 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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 HELLO GRØNNE TOMATER!  
Grønne tomater er almindelige, men umodne tomater. De findes i slutningen af sæsonen, hvor de sidste 
tomater ikke kan få varme og sol nok til at modnes helt og blive røde.


