
Yoghurt  

Zucchini  Röd Paprika  

Strimlat Nötkött  

Rödlök  Gurka  

TunnbrödVitlöksflörter  

Tex-Mex  Vitlöksklyfta  

20-30 minuter    I   

Grekiska wraps 
med biffstrimlor, tzatziki och rostade grönsaker
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skiva rödlök tunt. 

Skär zucchini [1/2 st, 2P] i halvmånar. 

Skär paprika i 1 cm breda strimlor.

Rosta grönsaker
Placera rödlök, zucchini, paprika och oskalade 
vitlöksklyftor på en plåt med bakplåtspapper. 
Blanda med lite olivolja*, salt* och peppar*. Strö 
över Vitlöksflörter och rosta i ugnen i 15-20 min. 

TIPS: Dela upp grönsaker på två plåtar vid behov.

Gör tzatziki
Riv hälften av gurkan och pressa ur så mycket 
vätska som möjligt med händerna. 

Skär resterande gurka i 1 cm tunna stavar. 

Stek biffstrimlor
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
hög värme, när det återstår 5 min av grönsakernas 
tillagningstid. Stek biffstrimlor, Tex-Mex och  
salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] tills köttet är genomstekt, 
3-4 min. 

VIKTIGT: Biffstrimlorna kan ätas när de har fått en 
fin stekyta.

Mosa vitlök
Placera tunnbröd i ugnen på en ny plåt och värm 
i 2-3 min.

Överför vitlök från plåten till en skärbräda. Skala 
vitlök och mosa med en gaffel. 

Blanda riven gurka med yoghurt, vitlök, en nypa 
salt* och peppar* i en skål. 

Servera
Fyll tunnbröden med biffstrimlor, rostade 
grönsaker, gurkstavar och tzatziki. 

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
Rivjärn, bakplåt, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 P  4 P

Rödlök 1 st 1 st

Zucchini 1/2 st 1 st

Röd paprika 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 1 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Gurka 1 st 1 st

Yoghurt 7) 75 g 150 g

Strimlat nötkött 200 g 400 g

Tex-Mex 5 g 10 g

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

Tunnbröd 13) 17) 2 st 4 st

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
520 g

Energi 360 kj/86 kcal 1870 kj/447 kcal

Fett 2 g 8 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 9 g 45 g

Varav sockerarter 3 g 14 g

Protein 8 g 39 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 1,0 g 5,0 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello zucchini!  
Zucchini serveras oftast som grönsak, men rent tekniskt är det en frukt eftersom den kommer från 
en blomma.


