
Blomkål  

Rödlök  Vitlöksklyfta  

Pumpafrön  

Panamat  Nötfärs  

Vitlöksflörter  

Basilika    Riven Hårdost  

Krossade Tomater   Zucchini  

30-40 minuter    H   

Köttbullar i tomatsås 
med blomkålsris
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Rosta blomkål
Koka en kastrull med vatten*. 

Finhacka blomkål (inklusive stjälken). 

Hetta upp en stor stekpanna på medelvärme. 
Rosta pumpakärnor och en nypa salt* i 3-4 min, 
tills gyllenbruna och krispiga. För över dem till en 
stor salladsskål.

Blanda färs
Blanda nötfärs, Panamat, ägg*, mjöl*, en nypa 
salt* och peppar*. 

Rulla 1 msk av färsen till en köttbulle, placera den 
på en tallrik och fortsätt med resten av färsen. Det 
blir ca 5 per person.

Stek köttbullar
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek köttbullar i 8-10 min. För 
över dem på en tallrik. 

Under tiden, finhacka (eller pressa) vitlök. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt. 

Riv zucchini [1/2 st, 2 pers].

VIKTIGT: Köttet är färdiglagad när det är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Förbered blomkålsris
Medan köttbullarna steker, placera blomkålen i 
en sil i en skål, och häll över det kokande vattnet*. 
Låt dem ligga i 2 min. 

Häll av vattnet och blanda blomkålen med 
pumpakärnor, en skvätt olivolja*, salt* 
och peppar*.

Koka tomatsås
Hetta upp en ny skvätt olivolja* i stekpanna på 
medelvärme när köttbullarna stekts. 

Tillsätt vitlök, rödlök och zucchini, och 
stek i 3-4 min. Tillsätt krossade tomaterna, 
Vitlöksflörter, vatten* (se ingredienslistan), en 
nypa socker* och en generös klick smör*. 

Sjud i 4-5 min, eller tills såsen har tjocknat. Smaka 
av med salt* och peppar*. Tillsätt köttbullar och 
rör om tills uppvärmt.

Servera
Lägg upp blomkålsris och köttbullar i 
tomatsås på tallrikarna. Strö över riven ost 
och basilikablad.

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, vetemjöl, vatten, socker, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Blomkål 1 st 1 st

Pumpafrön 20 g 40 g

Nötfärs 250 g 500 g
Panamat 4 g 8 g
Ägg* 8) 1 st 2 st
Vetemjöl* 13) 2 msk 4 msk
Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Rödlök 1/2 st 1 st
Zucchini 1/2 st 1 st
Krossade tomater, vitlök 
& lök 1 paket 2 paket

Vitlöksflörter 4 g 8 g
Vatten* (steg 5) 1/2 dl 1 dl
Socker* efter smak & behov
Smör* 7) efter smak & behov
Riven hårdost 7) 20 g 40 g

Basilika 1 påse 1 påse

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
633 g

Energi 362 kj/86 kcal 2289 kj/547 kcal

Fett 4 g 25 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 5 g 32 g

Varav sockerarter 4 g 26 g

Protein 7 g 43 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 1/2 g 3,2 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 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 blomkål!  
Blomkålsris används ofta som ersättning för ris, pasta eller potatis. Ett sunt alternativ med få kolhydrater.


