
Bakpotatis  

Vitlöksklyfta  Lök  

Nötfärs  

Morot   Panko Ströbröd  

Vitlöksflörter Matlagningsgrädde 

Köttbuljong Vitvinsvinäger    

Dill  Gurka  

35-45 minuter    I   

Köttbullar med potatismos 
gräddsås och picklad gurka
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Mosa potatis
Koka upp lättsaltat vatten* i en 
medelstor kastrull. 

Skala potatis och skär i 2 cm stora bitar. 

Koka potatis i 10-15 min, eller tills den enkelt kan 
delas med en kniv. 

Häll av vatten* och lägg potatis tillbaka i 
kastrullen. Mosa med smör*, mjölk* och en 
generös nypa salt*. Sätt lock på för att hålla 
på värmen.

Pickla gurka
Skär gurka i tunna halvmånar. Finhacka dill. 

Blanda vatten* (se ingredienslistan), 
vitvinsvinäger, socker*, salt* och hälften av 
dillen i en skål. Tillsätt gurka, rör om och ställ 
åt sidan.

Stek köttbullar
Blanda nötfärs, Vitlöksflörter, ägg*, panko och 
en nypa salt* i en stor skål. 

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

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek köttbullar i 10-12 min, 
eller tills de är genomstekta och har fin stekyta. 

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

Förbered grönsaker
Finhacka morot (oskalad). 

Skiva lök [1/2 st, 2 pers] tunt. 

Finhacka (eller pressa) vitlök.

Laga gräddsås
Ta köttbullarna av värmen och sätt åt sidan. 

Tillsätt en skvätt olivolja*, morot, lök och vitlök i 
stekpannan, och fräs i 2-3 min. 

Tillsätt matlagningsgrädde och köttbuljong och 
sjud i 2-3 min. Smaksätt med salt* och peppar*. 
Tillsätt köttbullarna och låt dem värmas upp.

Häll av lagen från gurkan.

Servera
Lägg upp potatismos, köttbullar, picklad gurka 
och sås på tallrikar. Garnera med resterande dill.

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, smör, mjölk, ägg, vatten, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Bakpotatis 500 g 1000 g

Smör* 7) (steg 1) 20 g 40 g

Mjölk* 7) (steg 1) 2 msk 4 msk

Gurka 1 st 1 st

Dill 1 påse 1 påse

Vatten* (steg 2) 3 msk 6 msk

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Socker* (steg 2) 2 tsk 4 tsk

Nötfärs 250 g 500 g

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Morot 1 st 2 st
Lök 1/2 st 1 st
Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml

Köttbuljong 4 g 8 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
730 g

Energi 475 kj/114 kcal 3463 kj/828 kcal

Fett 6 g 41 g

Varav mättat fett 3 g 22 g

Kolhydrat 10 g 74 g

Varav sockerarter 4 g 30 g

Protein 6 g 40 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,4 g 2,6 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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5041 0826 100% återvunnet papper  Tips!  
Låt de minsta finslipa sin finmotorik med att rulla 
perfekt runda köttbullar.


