
Lök  

Ketchup  Krossade Tomater  

Vitlök  

Nötfärs  Kryddmix  

Rucola  Apelsin  

Morot  Paprika  

Balsamvinäger

Mozzarella  Pizzadeg  

 FAMILJ  35-45 minuter    I   

Pizza bolognese 
med apelsinsallad
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och finhacka lök och vitlök. 

2. Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på hög 
värme. Fräs lök, vitlök och kryddmix i 4-5 min. 

Lägg i nötfärs och fräs i ytterligare 2-3 min. Krydda 
med salt* och peppar*. Sänk till medelhög värme 
och stek tills köttet är brynt. 

Tillsätt krossade tomater och ketchup. Sjud i 
6-7 min tills såsen är krämig. Krydda med en nypa 
socker*, salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

3. Toppa pizza
Rulla ut pizzadeg och det medföljande 
bakplåtspappret på en plåt [2 plåtar, 4 pers].

Bre köttfärsen jämnt över degen och toppa den 
med mozzarella. 

Grädda pizzan på översta hyllan i ugnen tills 
basen är krispig, osten har smält och är bubblig, 
10-15 min.

4. Dela apelsin
Skär av ändarna på apelsinen och skala den sedan 
med en vass kniv. Halvera på längden, ta bort det 
vita köttet på insidan och eventuella kärnor. Dela 
apelsinen i 1 cm stora bitar.

Kärna ur och skiva paprika i strimlor. Skala och 
skär morot i stavar. 

Placera paprika och morötter i skålar och ställ 
dem på bordet.

5. Laga sallad
Blanda 2/3 av rucolan tillsammans med  
apelsinbitarna, balsamvinäger, en skvätt olja*, 
en nypa salt* och peppar* i en bunke. 

6. Servera
Toppa er pizza bolognese med resterande rucola. 

Servera apelsinsalladen vid sidan av med 
paprikan och morotsstavarna. 

Krydda pizzan med en nypa salt* och peppar* 
efter smak. 

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/ar, bunke

Skafferivaror
Salt, peppar, olja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Central American 
kryddmix

8 g 16 g

Nötfärs 250 g 500 g
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Ketchup 25 g 50 g

Pizzadeg 7) 13) 1 st 2 st

Mozzarella 7) 1 påse 2 påse

Apelsin 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Rucola 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
912 G

Energi 517 kj/124 kcal 4715 kj/1127 kcal
Fett 3 g 30 g
Varav mättat fett 2 g 15 g
Kolhydrat 15 g 140 g
Varav sockerarter 5 g 49 g
Protein 7 g 61 g
Fiber 1 g 14 g
Salt 0,6 g 5,7 g

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

Allergier
7) Mjölk 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Skippa rucola på barnens pizzabitar om de 
upplever att salladen är lite bitter.


