
Panamat  

Salladsmix  Lök  

Gurka  

Nötfärs  Pajdeg  

Bacon  Worcestershiresås  

Tomat  Ketchup  

30-40 minuter     I   

Piroger 
med nötfärs, bacon & sallad
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Sautera lök
Sätt ugnen på 240°C/220°C (varmluft). 

Finhacka lök [1/2 st , 2 pers]. Hetta upp en skvätt 
olivolja* i en stor stekpanna på medelhög värme 
och sautera lök i 1-2 min.

Stek köttfärs
Tillsätt nötfärs [1/2 paket, 2 pers] och  
bacon [1/2 paket, 2 pers] till stekpannan. Stek i 
4-5 min, eller tills brynt. 

Rör i Panamat, worcestershiresås och hälften av 
ketchupen, och stek i ytterligare 1 min. 

VIKTIGT: Köttet är färdiglagad när det är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Fyll piroger
Rulla ut pajdeg och medföljande bakplåtspapper 
på en plåt och skär den i 4 lika delar. Fördela 
2-3 skedar med fyllning på höger sida av varje 
pajdel, lämna 1 cm kant ledig. Vik över andra 
halvan och tryck ihop dem med fingrarna till 
en triangel. Förslut sedan piroger med hjälp av 
en gaffel. 

TIPS: Ha mindre fylling i toppen av triangeln 
och mer på den breda delen. Det gör dem enklare 
att stänga.

Baka piroger
Knäck ägg* [1 st | 1 st ] i en liten skål, blanda med 
en skvätt vatten* och pensla pirogerna. Baka i 
ugnen i 12-15 min, eller tills gyllene. 

TIPS: Om du inte har ägg, använd en skvätt mjölk. 
Det ger pirogerna fin färg.

Förbered sallad
Skölj salladsmix. Grovhacka tomat och gurka. 

Blanda en skvätt olivolja*, en nypa salt* och 
peppar*, salladsmix, tomat och gurka i en skål.

Servera
Lägg upp piroger och sallad på tallrikar. Servera 
med ketchup 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
Stekpanna, kastrull, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 P  4 P

Lök 1/2 st 1 st

Nötfärs 1/2 paket 1 paket

Bacon, tärnad 1/2 paket 1 paket

Panamat 4 g 8 g
Worcestershiresås 9) 
11) 13) 15 g 30 g

Ketchup 100 g 200 g

Pajdeg 13) 1 st 2 st

Ägg* 8) (steg 4) 1 st 1 st

Salladsmix 60 g 100 g

Tomat 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
495 g

Energi 713 kj/170 kcal 3525 kj/843 kcal

Fett 8 g 39 g

Varav mättat fett 3 g 14 g

Kolhydrat 17 g 82 g

Varav sockerarter 4 g 22 g

Protein 6 g 31 g

Fiber 1 g 3 g

Salt 0,7 g 3,6 g

Allergener
8) Ägg 9) Senap 11) Soja 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. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello pirog!  
Piroger är populära i många länder; framförallt i 
Ryssland, där den är nationalrätt!


