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Rosta potatis & romanesco
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Ta fram 
köttet så det blir rumstempererat och krydda det 
med salt* och peppar*.

Halvera nypotatis (oskalad) på längden. Skär 
romanesco [1/2 st, 2 pers] i 2-3 cm stora bitar. 

Placera potatis och romanesco på en plåt med 
bakplåtspapper. Blanda med lite olivolja*, salt* 
och peppar*. Rosta överst i ugnen i 20-25 min, eller 
tills de är spröda.

Förbered grönsaker
Finhacka persilja. 

Finhacka (eller pressa) vitlök. 

Skiva schalottenlök tunt.

Koka pepparsås
Hetta upp en skvätt olivolja* i en kastrull på 
medelhög värme. Stek vitlök och schalottenlök 
tills de har mjuknat. Tillsätt pepparkorn* [1/2 tsk, 
2 pers | 1 tsk, 4 pers] och stek i 1-2 min. 

Tillsätt vitvinsvinäger [1/2 paket, 2 pers] och koka 
tills hälften av vätskan har reducerats. Tillsätt 
matlagningsgrädde och köttbuljong och sjud i 
5-6 min. 

TIPS: Kanske har du pepparkorn i pepparkvarnen 
som kan användas? Om inte kan du ersätta dem 
med en generös nypa malen peppar.

Stek ryggbiff
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på hög värme när det återstår 10 min av 
potatisens tillagningstid. Bryn köttet i 1 min per 
sida. Sänk till medelhög värme och stek i 1-2 min 
på varje sida för medium rare. Sätt köttet åt sidan, 
täck med folie och låt vila i några minuter.

TIPS: Stek i ytterligare 1-2 min för mer genomstekt. 

VIKTIGT: Köttet kan ätas när den har fått en 
fin stekyta.

Smaksätt pepparsås
Grovhacka mandlar och strö dem över 
romanescon när det återstår 5 min av 
potatisens tillagningstid. 

Rör i hälften av persiljan och den avrunna 
köttsaften från köttet i såsen.

Servera
Lägg upp rostad nypotatis, romanesco och 
ryggbiff på tallrikar. Ringla över pepparsås och 
servera. Strö över resterande persilja.

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, pepparkorn 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Angus ryggbiff 300 g 600 g

Nypotatis 400 g 800 g

Romanesco Broccoli 1/2 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Schalottenlök 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 1/2 paket 1 paket
Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml
Köttbuljong 4 g 8 g
Mandlar 2) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
622 g

Energi 512 kj/122 kcal 3189 kj/762 kcal

Fett 7 g 45 g

Varav mättat fett 3 g 20 g

Kolhydrat 8 g 48 g

Varav sockerarter 1 g 5 g

Protein 7 g 44 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,2 g 1,1 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 

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 romanesco!  
Romanesco är en korsning mellan blomkål och broccoli. Den är vacker att se på, och passar därför 
utmärkt som garnering.


