
35-45 minutter 

Rødløg  

Fraiche  Græsk Salatost  

Hvidvinseddike       

Panko  Hakket Oksekød    

Panamad

Tortillabrød  Blandet Salat  

Gulerod  Tomat  

   B   

Krydrede koftawraps 
med syltet rødløg & ostedressing



Steg koftaer
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg koftaer i 10-12 min.

VIGTIGT: Koftaerne er færdige, når kødet er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

Forbered grøntsager
Skær tomat i tern. 

Skræl gulerod til lange, tynde bånd. 

Varm tortillabrød i ovnen i 1-2 min.

6. Server
Smør tortillabrød med ostedressing. 

Top med salat, gulerod, tomat, koftaer og 
syltet rødløg.

Velbekomme!

Sylt rødløg
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Vend med hvidvinseddike, vand*, sukker* og 
salt* i en skål.

Form koftaer
Bland hakket oksekød, Panamad, æg* og panko 
med et nip salt* og peber* i en skål. 

Form fars til 6 x 2,5 cm koftaer (3 pr. person).

Lav ostedressing
Blend salatost [½ pakke, 2 pers.] og fraiche [½ 
pakke, 2 pers.] til en dressing i en blender (eller 
mos med en gaffel).

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, kartoffelskræller, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, sukker, æg

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidvinseddike 25 ml 50 ml

Vand* (trin 1) 1/2 dl 1 dl

Sukker* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Salt* (trin 1) 1/2 tsk 1 tsk

Hakket oksekød 250 g 500 g

Panamad 4 g 8 g

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Græsk salatost 7) 1/2 pakke 1 pakke

Fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

Tomat 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Tortillabrød 13) 17) 2 stk 4 stk

Blandet salat 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
497 g

Energi 616 kj/147 kcal 3061 kj/732 kcal

Fedt 7 g 33 g

Heraf mættet  fedt 3 g 15 g

Kulhydrat 13 g 63 g

Heraf sukkerarter 3 g 17 g

Protein 9 g 43 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,8 g 3,9 g

Allergener
7) mælk 8) æg 13) gluten 
Kan indeholde spor af: 17) sesam

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os! 
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2020-U45

 HELLO KOFTAS!  
Kofta er en fællesbetegnelse for krydrede farsretter som kødboller, frikadeller eller kebab, og fås i 
forskellige versioner i store dele af verden. Det er en klassisk og enkel ret, der kan varieres på flere 
forskellige måder afhængigt af hvilket køkken du er i.


