
Quinoa    

Vitlök  Gräddfil    

Broccoli  

Svarta Bönor  Tranbär  

Lime

Vetemjöl    Solrosfrön  

Dukkah  Morot  

35-45 minuter    F   

Quinoabiffar 
med limedressing, broccoli- och tranbärssallad
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1. Koka quinoa
Skölj först quinoa ordentligt i en sil. 

Placera quinoa och vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) i en medelstor kastrull. 

Koka upp och sänk sedan till medelvärme när 
det börjar koka. Låt quinoan sjuda utan lock 
i 10-12 min, tills quinoan är mjuk och vattnet 
har absorberats. 

TIPS: Häll av quinoan i en sil om det är vatten över i 
kastrullen efter tillagningstiden.

2. Laga sallad
Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

Häll av svarta bönor och grovhacka tranbär. Dela 
broccoli i små buketter och finhacka stjälken. 

Placera broccolin i en bunke och täck den med det 
heta vattnet från vattenkokaren. Låt stå i 5 min och 
häll sedan av i ett durkslag. 

Blanda broccolin med svarta bönor, tranbär och 
1-2 msk gräddfil i bunken. Ringla över en skvätt 
olivolja* och krydda med salt* och peppar*.

3. Blanda quinoa
Finhacka vitlök. Finriv morot. 

Blanda vitlök, morot, dukkah, solrosfrön, 
vetemjöl, ägg* och quinoa ordentligt i en bunke. 
Krydda generöst med salt* och peppar*. 

TIPS: Quinoan bör vara kall innan den blandas 
med de andra ingredienserna.

4. Stek quinoabiffar
Forma quinoablandningen till biffar. Blandningen 
räcker till 6 biffar/person. 

Stek biffarna i smör* och olivolja* i en stor 
stekpanna tills de får en gyllenbrun och krispig yta, 
5-6 min per sida.

5. Laga dressing
Dela lime i 6 klyftor. 

Krydda gräddfilen med juicen från 1-2 klyftor lime, 
salt* och peppar* i en skål.

6. Servera
Lägg upp quinoabiffarna på tallriken tillsammans 
med broccoli- och tranbärssalladen och 
limedressing. Resterande limeklyftor kan 
serveras vid sidan av. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, bunke, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, vatten, olivolja, ägg , smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Quinoa 100 g 200 g

Vatten* 200 ml 400 ml

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Tranbär 20 g 40 g

Broccoli 250 g 500 g

Gräddfil 7) 150 g 300 g

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Morot 1 st 2 st

Dukkah 1) 2) 3) 10) 4 g 8 g

Solrosfrön 20 g 40 g

Vetemjöl 13) 50 g 100 g

Ägg 8) 1 st 2 st

Smör* 7) 10 g 20 g

Lime 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
532 G

Energi 555 kj/133 kcal 2952 kj/706 kcal

Fett 5 g 26 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 14 g 77 g

Varav sockerarter 4 g 20 g

Protein 6 g 31 g

Fiber 4 g 20 g

Salt 0,1 g 0,7 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 
13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, 
valnötter, hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), 
koriander, timjan, kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, 
selleri, havsalt

 HELLO QUINOA!  
Visste du att quinoan inte är ett sädesslag utan 
ett frö från örten Chenopodium quinoa.


