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med rostad potatis, pak choi och srirachamajo
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Rosta potatis
Ta fram köttet så det blir rumstempererat. Sätt 
ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Tärna (oskalad) potatis i 2 cm stora bitar och sprid 
ut dem på en plåt med bakplåtspapper. Blanda 
med olivolja*, hälften av sesamfröna, salt* och 
peppar*. Rosta överst i ugnen i 25-30 min, eller tills 
gyllene. Vänd dem efter halva tiden. 

TIPS: Använd två plåtar vid behov, om potatisen 
inte får plats i ett lager på en plåt.

Förbered grönsaker
Dela pak choi på längden. 

Kärna ur och skiva chili [1/2 st, 2P] tunt. 

Skiva salladslök tunt.

Blanda såser
Blanda majonnäs och hälften av srirachan i en 
liten skål, och ställ åt sidan. 

Blanda resterande sriracha, hoisinsås, ketchup 
och honung till en marinad i en ny liten skål. 
Tillsätt olivolja* [1 msk | 2 msk] och blanda väl.

Stek pak choi
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna 
på medelhög värme. Fräs pak choi, chili och 
resterande sesamfrön under omrörning tills 
de är brynta, 2-3 min. Krydda med salt* och 
peppar*, lägg över till en skål och täck för att hålla 
på värmen. 

Torka av stekpannan och hetta upp en skvätt 
olivolja* på hög värme. Krydda köttet med salt* 
och peppar*.

Stek ryggbiff
Bryn köttet i stekpannan i 1 min per sida. Sänk till 
medelhög värme och stek i 1-2 min på varje sida 
för medium rare. Häll i marinad och glacera köttet 
den sista minuten, vänd så de täcks. För över till en 
tallrik, täck med folie och låt vila i några minuter. 

TIPS: Stek i ytterligare 1-2 min om du vill ha köttet 
mer genomstekt. 

VIKTIGT: Köttet kan ätas när den har fått en 
fin stekyta.

Servera
Lägg upp ryggbiff på tallrikar med chilistekt pak 
choi och sesampotatis. Strö över salladslök, och 
servera srirachamajo 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, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 P  4 P

Angus ryggbiff 300 g 600 g

Potatis 500 g 1000 g

Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Pak choi 200 g 400 g

Chili s 1/2 st 1 st

Salladslök 1 st 2 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Sriracha s 20 g 40 g

Hoisinsås 3) 6) 11) 13) 30 g 60 g

Ketchup 25 g 50 g

Honung 25 g 25 g

Olivolja* (steg 3) 1 msk 2 msk

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
609 g

Energi 605 kj/145 kcal 3684 kj/881 kcal

Fett 8 g 51 g

Varav mättat fett 2 g 13 g

Kolhydrat 11 g 69 g

Varav sockerarter 4 g 23 g

Protein 6 g 39 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,4 g 2,5 g

Allergener
3) Sesam 6) Blötdjur 8) Ägg 9) Senap 11) Soja 13) Gluten 

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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 Hello sriracha!  
Sriracha är en stark chilisås, som är uppkallad efter kuststaden Si Racha i Thailand.


