
 Basmati Vildris  

Krossade Tomater  Hello Mexico  

Körsbärstomater  

Nötfärs  Piccolo Gurka  

BladpersiljaSalladsost  

 FAMILJ  35-40 minuter    H   

Köttbullar i tomatsås 
med ris och frisk sallad
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1. Koka ris
Fyll en kastrull med vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) och en nypa salt*. Häll i basmati 
vildris. Koka riset på svag värme under lock i 
12 min. Ta av från värme och låt stå i 10 min med 
lock på innan servering.  

2. Laga sallad
Skär körsbärstomater i fyra bitar. Tärna gurka i 
mindre bitar. Blanda i en salladsskål.

3. Rulla köttbullar
Blanda nötfärs, Hello Mexico kryddmix, salt* 
och peppar* i en skål. Rulla nötfärsen till små 
bullar. Fräs köttbullarna i en stor stekpanna med 
en skvätt olja* i 2-3 min på hög värme. Tillsätt 
krossade tomater och låt sjuda i 3 min.

VIKTIGT: Köttbullarna är färdiga när köttet är helt 
genomstekt och utan inslag av rosa. 

TIPS: Om barnen är är lite kräsna, värm upp såsen i 
en egen kastrull och servera vid sidan av till barnen. 

4. Tillsätt ost
Tärna salladsost och lägg i salladsskålen.

5. Hacka persilja
Finhacka persilja och strö över salladen.

6. Servera
Fördela riset på tallrikarna och lägg på 
köttbullarna med tomatsås. Servera med sallad 
vid sidan.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, skålar 

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja, Vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 300 ml 600 ml

Basmati vildris 150 g 300 g

Körsbärstomater, röda 200 g 400 g

Piccolo gurka 1 st 2 st

Nötfärs 250 g 500 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Salladsost 7) 1 paket 1 paket

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
807 G

Energi 404 kj/97 kcal 3261 kj/780 kcal

Fett 4 g 34 g

Varav mättat fett 2 g 19 g

Kolhydrat 9 g 70 g

Varav sockerarter 3 g 21 g

Protein 6 g 50 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,4 g 3,0 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Låt barnen kavla upp ärmarna och hjälpa dig 
med att rulla köttbullarna! 


