
King Edward potatis  

Bladpersilja  Vanliga svampar  

Vitvinsvinäger       

Lök  Gurka  

Lingonsylt    Tranbär  

Matlagningsgrädde  Cajun kryddmix    

Panko ströbröd   Nötfärs  

40-45 minuter    A   

Köttbullar och potatismos 
med inlagd gurka och lingonsylt
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1. Koka potatis
Skala och dela potatis i kvartar. Lägg potatis 
i en stor kastrull och fyll upp med vatten* tills 
de är täckta. Koka upp och låt potatisen sjuda i 
20-25 minuter. 

TIPS: Tillsätt inget salt* vid kokningen av potatis 
när du ska laga potatismos. Saltet gör att moset 
blir klibbig. 

2. Pickla gurka
Koka upp vitvinsvinäger, vatten* (se mängd i 
ingredienslistan), och socker* i en liten kastrull tills 
sockret löses upp. Sätt åt sidan. Skär bort ändarna 
på gurka och skiva resten tunt. Lägg gurkskivorna 
i en skål, salta lätt och tillsätt sedan vinäger- 
och sockerlagen. 

Skala och halvera lök. Finhacka en halva och skiva 
den andra tunt. Skär svamp i 1 cm breda skivor. 
Finhacka persilja.

3. Rulla köttbullar
Blanda nötfärs, panko, cajun kryddmix, mjölk*, 
finhackad lök, salt och peppar* ordentligt med 
händerna, och rulla sedan 5 köttbullar per person. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
hög värme och bryn köttbullarna i 2-3 min. Ta ur 
köttbullarna från pannan och sätt åt sidan. 

4. Laga gräddsås
Fräs lökskivor och svamp i 3 min med matfettet 
som blev över från stekningen av köttbullar. 
Häll i en extra skvätt olja* vid behov. Häll i 
matlagningsgrädde och tranbär. Krydda sås med 
salt* och peppar*. Lägg till köttbullarna igen, 
sänk värmen och låt sjuda i 5-8 min. Köttbullarna 
är färdiga när det inte längre finns några inslag av 

rosa i köttet.

5. Mosa potatis
Töm vattnet från potatisen. Mosa potatis med en 
klick smör* (om du har hemma). Krydda med salt* 
och peppar*.

6. Servera
Servera köttbullarna med sås, mosad potatis, 
gurksallad, lingonsylt och strö lite persilja på 
toppen. Smaklig måltid!

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. 

Obs: Förvara alltid potatisen mörkt och svalt.

Köksredskap & Skafferivaror
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, kastrull, 
durkslag, mattång, skålar 

Salt, peppar, olja, vatten, smör, mjölk

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

King Edward potatis 500 g 1000 g

Vitvinsvinäger 24 ml 24 ml

Vatten* 1/2 dl 1/2 dl

Socker* 2 tsk 2 tsk

Gurka 1 st 1 st

Lök 1 st 2 st

Vanliga svampar, bruna 200 g 400 g

Bladpersilja 1 knippe 2 knippen

Nötfärs 250 g 500 g

Panko ströbröd  13) 30 g 50 g

Cajun kryddmix 2 g 4 g

Mjölk* 7) 1 msk 2 msk

Matlagningsgrädde 7) 250 ml 500 ml

Tranbär 20 g 40 g

Lingonsylt 70 g 140 g

Smör* 7) 20 g 40 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER SERVING  
833 G

Energi 467 kj/112 kcal 3889 kj/930 kcal

Fett 5 g 41 g

Varav mättat fett 3 g 23 g

Kolhydrat 12 g 97 g

Varav sockerarter 5 g 45 g

Protein 5 g 40 g

Fiber 1 g 12 g

Salt 0,1 g 1 g

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

Allergier
7) Mjölk 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av allergier på 
ingrediensförpackningen)

 VILL DU BÖRJA PICKLA HEMMA?  
Blanda 1 del vinäger, 2 delar socker och 3 delar vatten och valfri grönsak. Låt stå i kylskåpet i en åtsluten 
burk. Efter ett dygn kan du stolt servera dina egenpicklade grönsaker till kvällens middag.


