
25-35 minutter

Grøntsagsbouillon  

Couscous  Panko  

Zucchini  

Hvidløgsfed  Rødløg  

Hakket Svine-/Oksekød  Fraiche 10%  

Græsk Salatost  Kruspersille  

Tomat  Citron  

   G   

Græsk hakkebøf 
med couscous, ovnbagte grøntsager og persille



Kog couscous
Bring en gryde med vand* [2,5 dl | 5 dl] og 
grøntsagsbouillon i kog. 

Tilsæt couscous og en smule olivenolie*, og rør 
rundt. Tag gryden af varmen, og lad hvile under låg 
i 5 min, eller indtil vandet er absorberet. Rør rundt 
med en gaffel.

Bland dressing
Riv citronskal fint, og skær citron i både. 

Hak persille groft, og skær tomat i 2 cm tern. 

Vend bagte grøntsager i gryden med couscous. 
Tilsæt smuldret salatost, tomat, et skvæt 
citronsaft, en smule olivenolie*, halvdelen af 
persille og et nip salt* og peber*, og rør rundt. 

Bland fraiche [1/2 pakke, 2P], et nip citronskal og et 
nip salt* og peber* i en lille skål.

Server
Anret hakkebøffer, couscoussalat og dressing 
på tallerkener. 

Drys med resterende persille. 

Server med resterende citronbåde.

Velbekomme!

Bag grøntsager
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skær zucchini [1/2 stk, 2P] i tynde, halve skiver. 

Skær rødløg i 2 cm både. 

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

Bag i ovnen i 15 min.

Bland fars
Pres eller hak hvidløg fint. 

Bland hvidløg, hakket svine-/oksekød, panko, 
æg* [1 stk | 2 stk] og salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] i en skål. 

Form fars til hakkebøffer (2 pr. person).

Steg hakkebøffer
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg hakkebøffer i 5-6 min på hver side, eller 
indtil gennemstegte. 

VIGTIGT: Hakkebøfferne er færdige, når kødet 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
Gryde, rivejern, stegepande, bageplade

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2P  4P

Zucchini 1/2 stk 1 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Hakket svine-/oksekød 250 g 500 g

Panko 13) 30 g 50 g

Æg* 8) (trin 2) 1 stk 2 stk

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

Vand* (trin 4) 2,5 dl 5 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Citron, økologisk 1 stk 2 stk

Kruspersille 1 pose 1 pose

Tomat 2 stk 4 stk

Græsk salatost 7) 100 g 150 g

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
495 g

Energi 577 kj/138 kcal 2949 kj/739 kcal

Fedt 6 g 32 g

Heraf mættet  fedt 3 g 16 g

Kulhydrat 11 g 57 g

Heraf sukkerarter 2 g 8 g

Protein 9 g 47 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,8 g 4,4 g

Allergener
7) mælk 8) æg 10) selleri 13) gluten

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 COUSCOUS!  
Det siges at det var berberne, der først spiste couscous. Ved at fugte mel og rulle det til små kugler, som 
derefter blev tørret, kunne de øge holdbarheden.


