
Schalottenlök  

Morot  Salladslök  

Nötfärs  

Kruspersilja  Panko Ströbröd  

Dill  Matlagningsgrädde  

Grönsaksbuljong  Broccoli  

35-45 minuter    I   

Krispiga biffar 
med kokta grönsaker och krämig dillsås
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Blanda färs
Koka upp en stor kastrull med saltat vatten*. 

Finhacka schalottenlök [1/2 st, 2 pers] och persilja. 

Blanda schalottenlök, persilja, nötfärs,  
ägg* [1 st, 2 pers | 2 st, 4 pers], mjöl* [2 msk, 2 pers 
| 4 msk, 4 pers], en generös nypa salt* och peppar* 
i en bunke. 

Forma färs till 3 cm tjocka biffar - 2 per person.

Forma biffar
Lägg mjöl* [2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers] i en skål. 

Vispa ägg* [1 st, 2 pers | 2 st, 4 pers] och en skvätt 
vatten* i en ny skål. 

Lägg panko i en tredje skål. 

Vänd biffarna i mjöl, sen i ägg* och till sist i panko, 
och placera dem på en tallrik.  

TIPS: Om du inte har ägg till paneringen kan de 
ersättas med 2 msk mjölk.

Stek biffar
Hetta upp en skvätt olivolja* och lite smör*  i en 
stor stekpanna på medelhög värme. Stek biffar i 
4-5 min på varje sida, eller tills genomstekta.

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

Skär grönsaker
Skär salladslök i 4 cm långa bitar. 

Tärna morot (oskalad) i 2 cm stora bitar. 

Skär broccoli i buketter, inklusive stjälk. 

Finhacka dill.

Koka dillsås
Koka salladslök, morot och broccoli i 4 min.  

Häll av vattnet, och för över grönsaker till 
en tallrik. 

Tillsätt nu matlagningsgrädde, buljong och dill i 
kastrullen. Låt såsen tjockna på medelhög värme i 
2-3 min. Smaka av med salt* och peppar*. 

Lägg i grönsaker och värm upp i 1 min.

Servera
Servera biffar med krämiga grönsaker. Skeda 
över resterande dillsås.

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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg, vetemjöl, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Schalottenlök 1/2 st 1 st

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Nötfärs 250 g 500 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Vetemjöl* 13) 4 msk 8 msk
Panko ströbröd 13) 50 g 75 g
Smör* 7) efter smak & behov
Salladslök 2 st 4 st

Morot 2 st 4 st
Broccoli 1 st 1 st
Dill 1 påse 1 påse
Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
700 g

Energi 590 kj/141 kcal 4125 kj/986 kcal

Fett 5 g 38 g

Varav mättat fett 3 g 18 g

Kolhydrat 15 g 104 g

Varav sockerarter 4 g 28 g

Protein 8 g 57 g

Fiber 3 g 21 g

Salt 0,3 g 1,7 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 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  Hello dill!  
Dill användes tidigare som medicin. Dill anses ha en rogivande effekt, och namnet betyder "vagga 
till sömns".


