
20-30 minutter

Kyllingebouillon  

Spinat  Løg  

Hakket Oksekød  

Græsk Salatost  Perlecouscous  

Panko  Oregano  

Gulerod  Tex-Mex  

   I   

Kødboller 
med perlecouscous, græsk salatost & oregano



Kog perlecouscous
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
på middehøj varme.

Steg løg i 1-2 min. Tilsæt oregano, perlecouscous 
og gulerod, og steg videre i 2-3 min.

Tilsæt vand* [4 dl I 8 dl] og kyllingebouillon, og 
lad simre under låg på lav varme i 10-12 min.

TIP: Tilsæt et skvæt vand, hvis vandet absorberes 
for hurtigt.

Tilsæt kødboller
Tilsæt uhakket spinat, og rør indtil den er 
faldet sammen. 

Tilsæt resterende salatost, og krydr med et nip 
salt* og peber*. 

Tilsæt kødboller, og varm op i 1-2 min.

Server
Anret perlecouscous i dybe tallerkener. 

Top med kødboller.

Drys med hakket spinat.

Velbekomme!

Rul kødboller
Smuldr halvdelen af salatost i en stor skål. 

Tilsæt hakket oksekød, Tex-Mex, panko, æg* 
[1 stk I 2 stk] og et nip salt* og peber*, og rør 
godt rundt. 

Rul fars til kødboller (4 pr. person).

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

Steg kødboller i 10-12 min, eller indtil 
gennemstegt. Overfør til en tallerken. 

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

Forbered grøntsager
Hak løg fint. 

Skær gulerod i halve skiver. 

Hak oregano fint. 

Skyl spinat, og hak en håndfuld fint.

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
Stegepande 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2P  4P

Græsk salatost 7) 100 g 200 g

Hakket oksekød 250 g 500 g

Tex-Mex 5 g 10 g

Panko 13) 30 g 50 g

Æg* 8) (trin 1) 1 stk 2 stk

Løg 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Oregano 1 pose 1 pose

Spinat 60 g 100 g

Perlecouscous 13) 170 g 335 g

Vand* (trin 4) 4 dl 8 dl

Kyllingebouillon 4 g 8 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
430 g

Energi 764 kj/183 kcal 3282 kj/785 kcal

Fedt 7 g 28 g

Heraf mættet  fedt 3 g 14 g

Kulhydrat 19 g 80 g

Heraf sukkerarter 2 g 10 g

Protein 12 g 50 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 1,0 g 4,4 g

Allergener
7) mælk 8) æg 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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 OBS!  
Ups, nogle gange går det lidt for hurtigt! Opskriften indeholder perlecouscous og ikke almindelig 
couscous, som du ser på billederne. Du kan stadig roligt følge instruktionerne. Vi beklager ulejligheden!


