
Rödlök  

Grekisk Salladsost  Panko Ströbröd  

Vitvinsvinäger   

Kryddmix  Nötfärs  

Tortillabröd

Salladsmix  Morot  

Tomat  Gräddfil  

35-45 minuter    B   

Kryddig koftaswrap 
med picklad rödlök & ostdessing



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V37

1. Pickla lök
Sätt ugnen på 200°C. 

Skiva rödlök tunt. 

Blanda rödlök, vitvinsvinäger, vatten*, 
socker* och salt* i en skål (se mängd i 
ingredienslistan). Rör om så att socker* och salt* 
löses upp och löken täcks av vätskan. Ställ åt sidan 
tills servering.

2. Forma koftas
Blanda nötfärs, Central American Style 
kryddmix (stark!), ägg*, panko, en nypa salt* och 
peppar* i en skål. 

Massera köttet så att allt blandas ordentligt och 
forma färsen sedan till koftas - ca 6 cm långa och 
2,5 cm breda biffar. Det blir ungefär 3 stycken per 
person. Lägg dem på en tallrik och ställ åt sidan.

3. Blanda dressing
Mixa salladsosten med gräddfil i en blender tills 
du har en slät ostdressing. 

TIPS: Det går så klart också bra att använda en 
stavmixer, eller en vanlig hederlig gaffel, när du 
blandar dressingen.

4. Stek koftas
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek dina koftas i 10-12 min, 
eller tills de är genomstekta. Vänd dem ofta så de 
får en jämn stekyta. 

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

5. Förbered grönsaker
Skär tomater i 1 cm stora bitar. 

Skala morot och riv långa remsor med 
en grönsakskalare. 

Värm tortillas i ugnen, 1-2 min.

6. Servera
Duka fram på bordet och fyll era tortillas med 
ostdressing, salladsmix, koftas, morotsremsor, 
tomater och picklad lök, och hugg in.

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, skalare, blender, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker,  ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Vatten* 1/2 dl 1 dl

Socker* 1 msk 2 msk

Salt* 1/2 tsk 1 tsk

Nötfärs 250 g 500 g
Central American Style 
kryddmix (stark!)

8 g 16 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Tomat 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Tortillabröd 3) 13) 2 st 4 st

Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
507 G

Energi 627 kj/150 kcal 3178 kj/760 kcal
Fett 7 g 34 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 13 g 65 g
Varav sockerarter 5 g 28 g
Protein 9 g 44 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,7 g 3,3 g

Allergener
3) Sesam 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.

 HELLO KOFTAS!  
Koftas är ett samlingsnamn på kryddiga färsrätter liknande köttbullar, järpar eller kebab, och finns i olika 
varianter i stora delar av världen. Det är en klassisk och enkel maträtt som kan varieras på flera olika sätt 
alltefter vilket kök man riktar in sig på.


