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Stekta köttbullar 
med potatismos, löksås och gurkremsor
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1. Koka potatis
• Skala och kvarta potatis. 

• Lägg bitarna i en stor kastrull med kallt, 
lättsaltat vatten, koka upp och låt koka i 
15-20 min tills de är mjuka.

2. Stek lök & bär
• Finhacka lök och persilja. 

• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme. 

• Fräs lök och tranbär i 2-3 min.

3. Stek köttbullar
• Tillsätt köttbullarna och stek dem i 4-6 min 

tills de har fått en jämn färg. 

• Häll i persilja, vitvinsvinäger, crème 
fraiche, köttbuljong och vatten* (se 
ingredienslistan). Blanda väl och låt sedan 
sjuda i 5-7 min.   

4. Riv gurkremsor
• Riv långa remsor av gurkan med hjälp av 

en potatisskalare. 

• Blanda gurkremsorna med en skvätt 
olja*, en nypa salt* och peppar* i en skål.

5. Mosa potatis
• När potatisen är klara, häll av vattnet och 

lägg tillbaka dem i kastrullen. 

• Ringla över en skvätt olja* och mosa potatis 
med en gaffel. Smaksätt potatismoset med 
en nypa salt* och peppar*, sätt på ett lock 
och ställ kastrullen åt sidan. 

6. Servera
• Fördela potatismos och köttbullar mellan 

era tallrikar och sleva över löksås. 

• Servera med gurkremsorna vid sidan av.

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, kastrull, durkslag, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Lök 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Tranbär 20 g 40 g

Köttbullar 250 g 500 g

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Köttbuljong 4 g 8 g

Vatten* 1 dl 2 dl

Gurka 1 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
595 G

Energi 614 kj/147 kcal 3653 kj/873 kcal
Fett 8 g 47 g
Varav mättat fett 4 g 25 g
Kolhydrat 14 g 83 g
Varav sockerarter 4 g 26 g
Protein 4 g 24 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,4 g 2,6 g

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

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


