
Tomat  

Riven Hårdost  Pesto  

Blandfärs  

Rödlök  Majonnäs  

Baguette  Salladsmix  

Vitlöksklyfta  Panko Ströbröd  

15-25 minuter     G   

Italiensk-inspirerad baguette 
med tomatsalsa och pestomajo
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Tärna tomat i små bitar. 

Finhacka hälften av rödlöken, och skiva 
resten tunt. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Skölj salladsmix.

Forma biffar
Blanda blandfärs, ägg* [1 st | 2 st], panko och en 
generös nypa salt* och peppar* i en skål. Forma 
färsen till biffar - 2 st per person.

Förbered salsa & majo
Blanda finhackad rödlök, tomat, vitlök och 
en skvätt olivolja* i en skål. Krydda med salt* 
och peppar*. 

Blanda pesto [1/2 paket, 2P] med majonnäs i en 
ny skål.

Stek biffar
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek biffar tillsammans med 
rödlökskivor i 2-3 min på varje sida, eller tills 
biffarna är genomstekta. 

Strö hälften av riven ost över biffarna när det är 
1 min kvar av tillagningstiden. 

VIKTIGT: Biffarna är färdiglagade när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Värm bröd
Dela baguette på längden och bredden. Placera 
den på en plåt med bakplåtspapper och värm upp i 
ugnen i 5-6 min. 

Servera
Bre pestomajo på bröden. Toppa med biff, 
tomatsalsa och salladsmix. 

Blanda resterande salladsmix och 
tomatsalsa, servera vid sidan av.

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. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 P  4 P

Tomat 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Salladsmix 60 g 100 g

Blandfärs 250 g 500 g

Ägg* 8) (steg 2) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Pesto, grön 7) 14) 1/2 paket 1 paket

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Riven hårdost 7) 8) 40 g 80 g
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 2 st 4 st

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
460 g

Energi 890 kj/213 kcal 4091 kj/978 kcal

Fett 11 g 52 g

Varav mättat fett 4 g 18 g

Kolhydrat 18 g 82 g

Varav sockerarter 2 g 10 g

Protein 10 g 44 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,7 g 3,0 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter 
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.

Pesto ingredienslista: Rapsolja, örter, kryddor, pinjefrön, 
spenat, ost (MJÖLK, salt, startkultur, microbiell löpe), vit 
balsamvinäger (SULFATER), salt, koncentrerad druvmust, 
socker, vatten, lökpulver, antioxidationsmedel (citronsyra), 
konserveringsmedel (mjölksyra och kaliumsorbat), 
naturlig arom 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello pesto!  
Ordet pesto kommer från italienska och betyder 
krossad, stött.


