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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka lök och vitlök. 

Skala och tärna potatis i 1 cm stora bitar. Tärna 
zucchini [1/2 st, 2 pers] i 2 cm stora bitar.

2. Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stor kastrull på hög 
värme. Stek lök, vitlök, baharat och köttfärs i 
4-5 min tills köttet har fått färg. Krydda med en 
nypa salt* och peppar*.

3. Tillsätt potatis & zucchini
Tillsätt potatis och zucchini och stek i ytterligare 
5 min. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

4. Låt soppan sjuda
Häll i ketchup, balsamvinäger, kycklingbuljong,  
krossade tomater och vatten* [2 dl | 4 dl]. 

Koka upp, sänk värmen och låt gulaschen sjuda i 
15-20 min under lock. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*. 

TIPS: Späd med mer vatten om såsen blir för tjock.

5. Rosta bröd
Dela ciabatta [1/2 st, 2 pers] i 2 cm breda skivor. Bre 
varje skiva med smör*. 

Placera brödet på en plåt med bakplåtspapper 
och rosta i ugnen i 4-5 min tills de blivit gyllene 
och krispiga.

6. Servera
Servera gulaschen i skålar tillsammans med en 
klick gräddfil och med brödskivor vid sidan av.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, bakplåtspapper 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Potatis 150 g 300 g

Zucchini 1/2 st 1 st

Baharat kryddmix 2 g 4 g

Nötfärs 250 g 500 g

Ketchup 25 g 50 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Kycklingbuljong 2 g 4 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Vatten* 2 dl 4 dl

Ciabatta 3) 13) 1/2 st 1 st

Smör* 7) efter behov

Gräddfil 7) 1/2 burk 1 burk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 
100G

PER PORTION 
622 G

Energi 405 kj/97 kcal 2519 kj/602 kcal
Fett 3 g 20 g
Varav mättat fett 1,5 g 9 g
Kolhydrat 10 g 64 g
Varav sockerarter 5 g 28 g
Protein 6 g 37 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,3 g 1,7 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Baharat kryddmix ingredienser: Kanel, muskotnöt, 
kryddnejlika, svartpeppar, ingefära

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker

 HELLO BAHARAT!  
Så lite som en nypa baharat ger en djup smakhöjning till din mat. Kryddblandningen är en vanlig 
ingrediens runt Mellanöstern och Medelhavet och ger en karaktäristisk smaksättning.


