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Kødpakke Kødpakke
Opskrift 1 Opskrift 2

Fremgangsmåde:
Koteletterne grilles 3-4 minutter på hver side. Klargør 
grøntsagerne – gulerødder, kartofler og tomater skal 
tilberedes hele, squash skæres over på langs hvorefter 
kernerne fjernes og de skæres i halve på den korte led. 
Del løg og peberfrugt i kvarte. Pensl grøntsagerne med 
olivenolie. Grill grøntsagerne på alle sider over direkte 
varme til de lige netop er møre og har fine grillstriber. Krydr 
med salt og peber og anret dem på et fad. Smuldr feta 
udover grøntsagerne sammen med lidt hakket rosmarin. 

Server de græske koteletter med de grillede grøntsager. 

Ingredienser:
4 græske koteletter

1 bdt. små gulerødder med top
2 squash
2 rødløg

2 peberfrugter
250 g cocktailtomater

3-400 g forkogte kartofler
Olivenolie
100 g feta 

Frisk rosmarin
Salt og peber

Græske koteletter
med grillet grønt

Fremgangsmåde:
Hakkebøfferne grilles 4-5 minutter på hver side. Kog 
spaghetti efter anvisning på pakken. Sørg for at grillosten 
er tør på overfladen – pensl med olie og grill den 2-3 
minutter på hver side.
Klargør grøntsagerne og skær tomater i mindre tern, rødløg 
i tynde både, asparges i mindre stykker og hak hvidløg 
fint. På en pande med olivenolie steges grøntsagerne 
sammen med balsamico ved jævn varme i ca. 1 minut. 
Vend spaghetti med hakket persille og de stegte grøntsager. 
Drys med salt og peber. Anret i et fad. Skær grillosten i 
tynde skiver og læg den henover. Dryp med balsamico og 
olivenolie og server straks sammen med hakkebøfferne. 

Ingredienser:
4 hakkebøffer med peberkant

400 g spaghetti
200 g grillost

1 tsk. olie
5 tomater 

2 rødløg 
250 g grønne asparges

2 fed hvidløg
1 spsk. mørk balsamicoeddike

1 tsk. olivenolie
1 bdt. persille

1 spsk. mørk balsamicoeddike
1 spsk. olivenolie

Flagesalt og friskkværnet peber

Hakkebøf med spaghetti
og grillet ost
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Kødpakke Kødpakke
Opskrift 3 Opskrift 4

Fremgangsmåde:
Rør kødet grundigt med salt. Tilsæt dernæst æg og 
finthakket løg og rør farsen godt igennem. Tilsæt hvedemel 
og friskkværnet peber og dernæst mælk lidt ad gangen 
så farsen bliver smidig. Lad farsen trække på køl i 30 
minutter. Kom lidt smør og olie på en stegepande og steg 
frikadellerne ved jævn varme. Steg frikadellerne cirka 5-6 
minutter på hver side til de har perfekt stegeskorpe.

Rør soyasauce med presset hvidløg, ingefær samt saft og 
fintrevet skal af en halv lime. Rist sesamfrøene på en tør 
pande til de tager farve og hæld dem ned i soyasaucen. 
Lad gerne marinaden trække en halv times tid. Tilbered 
nudlerne efter anvisningen på pakken og afkøl. Riv 
gulerødder groft og snit spidskål helt fint. Skær forårsløg 
i tynde skiver og mangoen i små tern. Vend nudlerne med 
de snittede grøntsager og marinaden. Pynt med hakkede 
peanuts. 

Ingredienser:
600 g hakket kalv og skinkekød

12 g salt
1 stort løg 

1 æg
3 spsk. hvedemel

Ca. 2 dl mælk
Sort peber

250 g nudler
250 g gulerødder

½ lilla spidskål
3 forårsløg

1 mango
1 dl peanuts

¾ dl soyasauce
1 lime

1 fed hvidløg
1 spsk. fintrevet ingefær

2 spsk. sesam

Frikadeller med nudelsalat

Fremgangsmåde:
Brun kødet i gryde og tilsæt fond. Lad det simre under låg 
til kødet er mørt. 
Server med nykogte kartofler.

Ingredienser:
750 g rødvinsmarineret oksegryde

6 dl fond
1 kg nye kartofler

Oksegryde med
nye kartofler
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Kødpakke
Opskrift 5

Fremgangsmåde: 
Kom groft salt ned mellem alle sværene. Læg stegen på en 
rist i bradepanden, så sværen ligger så lige som muligt. Sæt 
bradepanden midt i en kold ovn og tænd ovnen på 180°C 
varmluft. Lad stegen få ca. 1½ time til
kødet er gennemstegt. Skulle sværen ikke være helt sprød, 
så brun stegen efter ved 250°C. Stegen kan også grilles i 
lukket grill ved indirekte varme i ca. 1½ time.

Græsk yoghurt røres sammen med presset hvidløg, salt og 
peber. Snit spidskålen helt fint og vend det i dressingen. 
Server sammen med ribbensteg og nykogte kartofler. 

Ingredienser:
1,2 kg ribbensteg

Groft salt
1 kg nye kartofler

1 spidskål
1 spsk. salt

2 dl græsk yoghurt 10%
2 fed hvidløg

Peber

Ribbensteg med 
spidskålstzatziki


