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1. Baka rotfrukt
Sätt ugnen på 220°C. 

Ansa och skala rödbetor, palsternackor, morötter 
och potatis. Dela grönsakerna i 2 cm stora 
bitar och placera dem på en bakplåt täckt med 
bakplåtspapper. Ringla över en skvätt olja* och 
krydda med salt* och peppar*. Baka grönsakerna 
i ugnen i 30 min.

2. Förbered grönsaker
Halvera, skala och skiva lök tunt. Plocka av och 
hacka rosmarinsbladen. Finhacka persilja.

Blanda nötfärs, ägg*, panko och halva persiljan i 
en bunke. Krydda med en generös nypa salt* och 
peppar*. Forma färsen till biffar, 1 biff/person. 

3. Stek nötfärsbiffar
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på hög 
värme. Bryn biffarna i 1-2 min. 

Sänk till medelvärme. Stek biffarna i 5-6 min 
per sida. Sätt biffarna åt sidan på en tallrik. Täck 
tallriken med folie så biffarna håller värmen. 

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

4. Laga sås
Höj värmen och häll en skvätt olja* i stekpannan. 
Tillsätt lök, rosmarin, harissa kryddmix, 
resterande persilja och smör*. Stek under 
omrörning i 5 min. 

Häll i vatten* (se mängd i ingredienslistan) 
och sänk till medelvärme. Krydda med salt* 
och peppar*.  

Placera biffarna i såsen så att de värms upp. Låt 
såsen reduceras med en tredjedel, 5-7 min.

5. Blanda sallad
Hacka gurka. 

Blanda gurkan i en skål tillsammans med 
salladsmixen, en skvätt olja*, salt* och peppar*.

6. Servera
Servera de bakade grönsakerna tillsammans med 
nötfärsbiffar, löksås och grönsallad.

Smaklig måltid!

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

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, smör, vatten, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rotfruktsmix 
(rödbeta/palsternacka/
morot/potatis)

600 g 1200 g

Nötfärs 250 g 500 g

Lök 1 st 2 st

Rosmarin 2 stjälkar 4 stjälkar

Harissa kryddmix 2 g 4 g

Smör* 7) 15 g 30 g

Vatten* 2 dl 4 dl

Gurka 1/2 st 1 st

Salladsmix 50 g 100 g

Ägg*  8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
654 G

Energi 386 kj/92 kcal 2525 kj/604 kcal

Fett 4 g 24 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 9 g 61 g

Varav sockerarter 6 g 36 g

Protein 6 g 36 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,1 g 0,6 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Harissa kryddmix ingredienser: Torrostad chili, 
korianderfrön, spiskumminfrön, kumminfrön, havssalt, 
mintblad

 TIPS!  
Varför inte låta barnen skölja grönsakerna, 
krydda såsen och blanda salladen?


