
Gräddfil  

Tomat  Tomat  

Majonnäs  

Gurka  Ekologisk Citron  

Morot  Panko Ströbröd  

Bladpersilja  Panamat  

Blandfärs  Vitlöksklyfta  

Tunnbröd  Rödlök  

30-40 minuter •  GRILLRECEPT      H   

Köfte i tunnbröd 
med tomatsallad och gräddfil
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Förbered råvaror
Sätt ugnen på 190°C/170°C varmluft. 

Grovriv morot (oskalad). Grovhacka persilja. 
Finhacka eller pressa vitlök. 

Blanda blandfärs, morot, ägg* [1 st | 2 st], panko, 
Panamat, salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk], hälften av persilja 
och hälften av vitlök i en stor skål.

Stek köfte
Rulla färsen till avlånga köfte - 2 per person. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek köfte i 10-12 min, eller 
tills gyllene och genomstekta. 

PÅ GRILLEN: Grilla köfte i 8-12 min, eller tills 
utsidan har fått fin färg och insidan är genomstekt. 
Du kan också sätta köfte på spett.

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

Blanda dressing
Blanda resterande vitlök, gräddfil [1/2 paket, 
2 pers], majonnäs, en skvätt citronjuice och en 
nypa salt* och peppar* i en liten skål . 

PÅ GRILLEN: Halvera citron och grilla i 
5-7 min, tills den börjar att få färg, innan du 
pressar citronjuice.

Förbered tomatsallad
Tärna gurka och tomat i 1 cm stora bitar. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt. 

Blanda gurka, tomat, rödlök, resterande persilja, 
en skvätt citronjuice, en nypa salt* och en skvätt 
olivolja* i en stor skål.

Värm tunnbröd
Stapla tunnbröd i en hög och packa in dem i folie. 
Värm dem i ugnen i 2-3 min, eller tills genomvarma. 

PÅ GRILLEN: Grilla tunnbröd i 1-2 min på 
varje sida.

Servera
Ställ fram alla ingredienser på bordet. Bygg 
tunnbröd med köfte och tomatsallad. Ringla över 
gräddfilssås. Servera resterande tomatsallad 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. 

Köksredskap
Bakplåt, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 P  4 P

Morot 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Blandfärs 250 g 500 g

Ägg* 8) (steg 1) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Panamat 4 g 8 g

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

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Citron, ekologisk 1 st 1 st
Gurka 1 st 1 st

Tomat 1 st 2 st

Tomat, Grön 1 st 1 st
Rödlök  1/2 st 1 st
Tunnbröd 13) 17) 2 st 4 st

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
575 g

Energi 573 kj/137 kcal 3292 kj/787 kcal

Fett 7 g 43 g

Varav mättat fett 3 g 16 g

Kolhydrat 10 g 56 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 6 g 35 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,4 g 2,3 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 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 köfte!  
Köfte är små läckra kryddiga biffar som är 
perfekta att grilla på spett!


