
35-45 minutter

Kartofler  

Hakket Oksekød    Gulerod  

Løg    

Agurk  Tomat  

Revet Mozzarella  Ketchup  

Briocheboller  Panko    

   H   

Cheeseburger 
med karamelliseret løg, friske grøntsager & fritter



Steg bøffer
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg bøffer i 5-6 min på hver side. 

Drys bøffer med revet ost, når der er 1 min tilbage.

VIGTIGT: Bøfferne er færdige, når kødet er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

Varm brød
Skær boller over på midten. 

Varm i ovnen i 2-3 min.

6. Server
Smør boller med ketchup. 

Fyld med bøf, tomat, agurk, bløde løg og 
resterende gulerod. 

Server med fritter.

Velbekomme!

Lav fritter
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær kartofler (uskrællet) til fritter.   

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 
Vend sammen. 

Bag i ovnen i 25-30 min.

Karamelliser løg
Skær løg i tynde skiver. 

Smelt en klat smør* med en smule olivenolie* i en 
stegepande ved middel varme. 

Steg løg i 10-12 min. 

Tilsæt sukker* [1/4 tsk, 2 pers. | 1/2 tsk, 4 pers.] og et 
nip salt*, når der er 5 min tilbage.

Form bøffer
Skær tomat i tynde skiver. 

Skræl agurk til lange, tynde bånd. 

Skræl og riv gulerod. 

Bland hakket oksekød, æg*, panko, gulerod 
[2 spsk, 2 pers. | 4 spsk, 4 pers.], salt* [1/4 tsk, 2 pers. 
| 1/2 tsk, 4 pers.] og et nip peber* i en skål. 

Form fars til bøffer (1 pr. person). 

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, kartoffelskræller, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, æg, smør

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Kartofler 500 g 1000 g

Løg 1 stk 2 stk

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

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

Tomat 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Hakket oksekød 250 g 500 g

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g
Briocheboller 7) 8) 13) 
17) 25) 2 stk 4 stk

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Ketchup 50 g 100 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
767 g

Energi 533 kj/127 kcal 4088 kj/977 kcal

Fedt 5 g 39 g

Heraf mættet  fedt 2 g 15 g

Kulhydrat 14 g 109 g

Heraf sukkerarter 3 g 22 g

Protein 7 g 53 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 1/2 g 4,2 g

Allergener
7) mælk 8) æg 13) gluten
Kan indeholde spor af: 17) sesam 25) soja

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

2020-U44

 TIP!  
Hvis børnene plejer at hjælpe med at skære grøntsager, kan man med fordel lægge en fugtig vaskeklud 
under skærebrættet, så holdes det bedre på plads.


