
25-35 minutter

Yoghurt  

Panko  Rødløg  

Grøntsagsbouillon  

Bulgur  Hakket Oksekød  

Middelhavsdrøm  Lime  

Bredbladet Persille  Agurk  

Tomat  Græsk Salatost  

   G   

Græsk inspireret hakkebøf 
med salatost og taboulehsalat



Skær lime
Skær lime i både. 

Hak persille fint. 

Bland yoghurt, et nip persille og et skvæt limesaft 
med et nip salt* og peber* i en lille skål.

Lav taboulehsalat
Hak agurk og tomat fint. 

Bland færdigkogt bulgur, agurk, tomat og 
resterende rødløg i en skål. 

Vend persille, et skvæt limesaft og olivenolie* 
[1 spsk | 2 spsk ] i skålen, og krydr med et nip salt* 
og peber*.

Server
Anret taboulehsalat og hakkebøffer 
på tallerkener. 

Top med resterende salatost. 

Dryp med persilledressing. 

Server med resterende limebåde.

Velbekomme!

Kog bulgur
Bring vand* [4 dl | 8 dl] i kog i en gryde. 

Tilsæt bulgur og grøntsagsbouillon, og kog i 
9-10 min, eller indtil ‘al dente'. 

Hæld vand fra, og kom bulgur tilbage i gryden.

Bland fars
Hak rødløg [1/2 stk, 2P] fint. 

Bland hakket oksekød, rødløg [1 spsk | 2 spsk], 
panko, Middelhavsdrøm, æg* [1 stk | 2 stk] og 
halvdelen af salatost med et nip salt* og peber* i 
en skål. 

Form fars til hakkebøffer (1 pr. person).

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

Steg hakkebøffer i 5-6 min på hver side. 

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, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2P  4P

Vand* (trin 1) 4 dl 8 dl

Bulgur 13) 85 g 170 g

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Hakket oksekød 250 g 500 g

Panko 13) 30 g 50 g

Middelhavsdrøm 4 g 8 g

Æg* 8) (trin 2) 1 stk 2 stk

Græsk salatost 7) 100 g 150 g

Lime, økologisk 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Yoghurt 7) 75 g 150 g

Agurk 1 stk 1 stk

Tomat 2 stk 3 stk

Olivenolie* (trin 5) 1 spsk 2 spsk

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
544 g

Energi 586 kj/140 kcal 3190 kj/762 kcal

Fedt 7 g 39 g

Heraf mættet  fedt 3 g 18 g

Kulhydrat 9 g 51 g

Heraf sukkerarter 2 g 9 g

Protein 9 g 47 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,7 g 3,8 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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 TIP!  
Hvis der kommer æggeskaller med, når du eller børnene slår æg ud, skal du bare dyppe en finger i enten 
æggehvide eller vand, så er skallen let at fange.


