
Potatis   

Balsamvinäger  Gemsallad  

Rosmarin   

Tomat  Lök  

Hamburgerbröd    Riven Mozzarella  

Cajun Kryddmix   Panko Ströbröd  

Nötfärs  Aioli  

30-35 minuter    B   

Kryddig ostburgare 
med potatisklyftor, karamelliserad lök och aioli
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1. Baka potatisklyftor
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och dela potatis i 1 cm tjocka klyftor. 
Finhacka rosmarinsblad [1 stjälk, 2 pers | 
2 stjälkar, 4 pers]. 

Placera potatisklyftorna på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över en skvätt olja* och 
krydda med rosmarin, salt* och peppar*. 

Rosta klyftorna i ugnen, 25-30 min.

2. Förbered grönsaker
Skiva lök och tomat tunt. 

Plocka av salladsbladen från stammen.

3. Forma burgare
Blanda nötfärs, cajun kryddmix (stark!), panko, 
ägg*, en nypa salt* och peppar* ordentligt i 
en bunke. 

Forma köttfärsen till burgare som är lite bredare 
än hamburgerbröden (de krymper nämligen 
en aning under tillagning). Köttfärsen räcker till 
1 burgare/person. 

VIKTIGT: Cajun kryddmixen är ganska stark så 
använd den inte i barnens burgare.

4. Stek burgare
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek hamburgarna i 4-5 min per 
sida. VIKTIGT: Hamburgarna färdiglagas i ugnen. 

Lägg burgarna på en plåt med bakplåtspapper 
och toppa dem med mozzarella. Placera 
hamburgerbröden på samma plåt. Värm i ugnen 
tills osten har smält, 4-5 min. 

VIKTIGT: Burgarna är färdiga när köttet är utan 
inslag av rosa.

5. Karamellisera lök
Hetta upp en skvätt olja* i stekpannan på 
medelvärme. Stek löken under omrörning i 5 min, 
medan burgarna steks i ugnen. 

Tillsätt balsamvinäger, socker* och vatten* 
(se ingredienslistan) till stekpannan. Fräs 
löken tills vätskan har avdunstat och löken har 
karamelliserats, 3-5 min. 

6. Servera
Dela hamburgerbröden och bre basen med aioli. 
Toppa med själva burgaren, karamelliserad 
lök, tomat och salladsblad. Servera 
rosmarinkryddade potatisklyftor 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, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg, socker, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Rosmarinsstjälk 1 st 2 st

Lök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Gemsallad 100 g 200 g

Nötfärs 250 g 500 g

Cajun kryddmix (stark!) 2 g 4 g

Panko ströbröd 13) 15 g 30 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Riven mozzarella 7) 1 påse 1 påse

Hamburgerbröd 3) 13) 2 st 4 st

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* (steg 5) 1  msk 2 msk

Vatten* (steg 5) 2 msk 4 msk

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
660 G

Energi 609 kj/146 kcal 4015 kj/960 kcal
Fett 5 g 33 g
Varav mättat fett 2 g 12 g
Kolhydrat 18 g 115 g
Varav sockerarter 5 g 35 g
Protein 7 g 47 g
Fiber 2 g 13 g
Salt 0,2 g 1,4 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 
14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)


