
Vitlök  

Piccolo Gurka  Panko Ströbröd    

Morot  

Hello Mexico Kryddmix  Nötfärs  

Couscous  Krossade Tomater  

Koriander  Grekisk Salladsost  

30-40 minuter    B   

Pannbiffar 
med tomatcouscous och gurksalsa
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1. Riv morot
Finhacka vitlök. Skala och finriv morot.

2. Blanda köttfärs
Blanda nötfärs, vitlök, morötter, Hello Mexico 
kryddmix, panko och ägg* i en skål och krydda 
med en nypa salt* och peppar*. Sätt åt sidan.

3. Laga sallad
Finhacka gurka, koriander och salladsost 
[1/2 paket, 2 pers] och blanda i en skål tillsammans 
med en skvätt olja*, en nypa salt* och peppar*.

4. Laga tomatcouscous
Koka upp krossade tomater och vatten* (se 
mängd i ingredienslistan) i en såspanna. Krydda 
med en nypa salt*, peppar* och socker*. Låt sjuda 
i 4-5 min. 

Tillsätt couscous och rör om. Ta av pannan från 
värmen, lägg på ett lock och sätt den åt sidan i 
5 min.

5. Stek pannbiffar
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Forma under tiden köttfärsen till 
pannbiffar (2 biffar/person).

Stek pannbiffarna i 4-5 min på varje sida, eller tills 
de är helt genomstekta.

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

6. Servera
Lägg upp couscous och pannbiffar på varsin tallrik 
och toppa med gurksalsa.

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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, såspanna, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg , vatten, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Morot 1 st 2 st

Nötfärs 250 g 500 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Piccolo gurka 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Grekisk salladsost 7) 1/2 paket 1 paket

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Vatten* 1 dl 2 dl

Couscous 11) 13) 150 g 300 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar*, Socker* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
612 G

Energi 537 kj/128 kcal 3284 kj/785 kcal

Fett 4 g 27 g

Varav mättat fett 2 g 14 g

Kolhydrat 13 g 78 g

Varav sockerarter 4 g 22 g

Protein 8 g 50 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,3 g 2,0 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano


