
Pommes Frites  

Aioli  Gemsallad  

Rosmarin  

Tomat  Lök  

Balsamvinäger  

Briochebullar  Riven Mozzarella  

Panko Ströbröd  Nötfärs  

 SNABBLAGAD  20-25 minuter med förvärmd ugn (220°C)    C   

Ostburgare 
med pommes, karamelliserad lök och aioli
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1. Rosta pommes
• Sätt ugnen på 220°C. 

• Plocka och finhacka rosmarinbladen 
(kasta stjälkar). 

• Placera pommesen på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olivolja* och strö 
över hälften av rosmarinen, en nypa salt* 
och peppar*. 

• Blanda runt väl och rosta i ugnen, 20-25 min.

2. Förbered grönsaker
• Skiva lök och tomat tunt. 

• Plocka av salladsbladen från stjälken.

3. Forma burgare
• Blanda resterande rosmarin med nötfärs, 

panko, ägg* och en nypa salt* och peppar* i 
en bunke. 

• Forma färsen till varsin burgare - de ska 
vara något bredare än hamburgerbröden 
eftersom de krymper när de steks. 

4. Stek burgare
• Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna 

på medelhög värme. Stek burgarna i 4-5 min 
per sida, tills de är nästan helt genomstekta.  

• Lägg burgarna på en plåt med 
bakplåtspapper och toppa dem med osten. 

• Placera även hamburgerbröden på plåten 
och tillaga i ugnen tills osten har smält och 
brödet är varmt, 4-5 min. 

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

5. Karamellisera lök
• Hetta upp en skvätt olivolja* i stekpannan 

på medelhög värme. Stek löken under 
omrörning i 5 min, medan burgarna steks 
i ugnen.

• Tillsätt socker*, balsamvinäger och vatten* 
(se ingredienslistan) till stekpannan. Fräs 
löken tills vätskan har kokat bort och löken är 
karamelliserad, 3-5 min.

6. Servera
• Dela hamburgerbröden och bre basen 

med aioli. 

• Toppa med själva ostburgaren, 
karamelliserad lök, tomat och salladsblad. 

• Servera rosmarinkryddade pommes vid 
sidan av.

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, bakplåt, vitlökspress, skålar 

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

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rosmarin 1 stjälk 2 stjälkar

Pommes frites 400 g 800 g

Lök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Gemsallad 1/2 st 1 st

Nötfärs 250 g 500 g

Panko ströbröd 13) 15 g 30 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Riven mozzarella 7) 50 g  100 g
Briochebullar 3) 7) 8) 
11) 13)

2 st 4 st

Socker* 1  msk 2 msk

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Vatten* 2 msk 4 msk

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
645 G

Energi 667 kj/159 kcal 4299 kj/1028 kcal
Fett 8 g 52 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 14 g 90 g
Varav sockerarter 4 g 29 g
Protein 8 g 53 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,3 g 1,8 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 11) Soja  13) Gluten 
14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.


