
5 oppskrifter på  
en grønnere jul

Få inspirasjon til hvordan du forvandler restene fra  
julemiddagen til nye favoritter – og samtidig  

reduserer matsvinn.



Verdens beste ribbeburger

8 skiver ribbe | 2 epler skåret i tynne båter | 70g sylteagurk | 300g surkål  
4 ss majones | 4 ss creme fraiche | 1 ts dijonsennep | 1 ss grov sennep  

Salt og pepper | 4 rundstykker/hamburgerbrød

Trinn 1
Forvarm ovnen til 150°C. Varm surkålen i en liten gryte.  

Ta av svoren og legg den ved siden av ribba i ovnen.  
Varm ribba i 10-15 minutter. Ta ut kjøttet og skrur opp varmen  
til 200°C for å gi svoren litt ekstra temperatur i noen minutter. 

Trinn 2
Rør majonesen sammen med de to typene sennep og  

tilsett creme fraiche, salt og pepper. 

Trinn 3
Varm rundstykkene / hamburgerbrødene i 5 minutter,  

og smør dem deretter med dressing.

Trinn 4
Fordel ribbeskivene og topp dem med surkål, eplebåter,  

sylteagurk og avslutt med svoren fra ribba.

Tilberedningstid
35 min

Antall personer
4



Italiensk frittata med mozzarella & basilikum
Servert med cherrytomater og ruccola

1 Løk | 400g Kokte poteter | 8 Egg | 1dl Melk | 4 Hvitløksfedd | 150g Revet Mozzarella | 1 ts Tørket timian  
20g Basilikum | Salt og pepper | 400g Cherrytomater | 100g Ruccula | 1 ss Balsamico 

Trinn 1
Forvarm ovnen til 200C/180°C (varmluft). Finhakk løk, hvitløk og basilikum og  

skjær potetene i terninger. Spar noen hele blader basilikum til servering.

Trinn 2
Varm en stor stekepanne på middels varme og tilsett litt olivenolje.  

Stek løk og hvitløk i 2-3 minutter.  
Tilsett timian og poteter og stek videre i 4-5 minutter.  

Hell potetblandingen over i en ildfast form.

Trinn 3
Pisk egg, basilikum, melk og en stor klype salt og pepper godt sammen.  
Hell eggeblandingen over potetene og fordel revet mozarella på toppen.  

Sett den ildfaste formen i ovnen og stek i 30-35 minutter.

Trinn 4
Skjær cherrytomatene i terninger og grovhakk rucculaen.  

Blant dette med balsamico og smak til med salt og pepper.

Tilberedningstid
40 min

Antall personer
4



Eggewrap med surkål, røkelaks og avokado

6 st Egg, Store | Salt og pepper | 2 Avokado | 50g Spinat 
400g Røkelaks | 1 Sitron | 4ss Surkål | 200g Creme fraiche

 
Trinn 1

Pisk eggene med salt og pepper. Varm en panne på  
lav til middels varme med litt smør.

Trinn 2
Stek ¼ av eggeblandingen på pannen i 5-6 minutter. I motsetning til måten  

du ville steke vanlige pannekaker på, skal disse bare stekes på en side.  
Fortsett med resten av eggeblandingen inntil du har 4 eggewraps.

Trinn 3
Del avokadoen i to, fjern stenen og skjær avokadoen i tynne skiver.  

Grovhakk deretter spinaten og skjær sitronen i båter.

Trinn 4
Dekk eggewrapsene med creme fraiche, spinat,  

avokado, surkål, røkelaks og litt sitron. 

Tilberedningstid
20 min

Antall personer
4



Julepølse i gyllen butterdeig

375g butterdeig | 2 ss tyttebærsyltetøy | 200g svinekjøttdeig | 1 rødløk | 4-6 biter julepølse  
1 egg, piskes | 1 ss nigellafrø | Tyttebærsyltetøy eller ketchup, til servering

Trinn 1
Forvarm ovnen til 200C/180°C (varmluft). Finhakk pølsene og løken.  
Bland dette med svinekjøttdeig og en generøs klype salt og pepper. 

Trinn 2
Rull ut butterdeigen og skjær den i to på langs. Dekk midten av hver halvdel av butterdeigen  

med tyttebærsyltetøy, sånn at det er igjen en kant på 1-2 cm uten syltetøy på hver side.  
Fyll butterdeigen med pølseblandingen og press den litt ned. 

Trinn 3
Pisk et egg og pensle butterdeigen på hver side av fyllet. Deretter ruller du deigen over fyllet sånn  

at de to endene møtes, og du ender opp med to lange, innbakte pølser.  
Bruk en gaffel til å forsegle kanten. Del begge de lange rullene i 8 biter og overfør  

disse til et strekebrett med bakepapir. Pensle med resten av egget og strø dem med nigellafrø. 

Trinn 4
Stek i 25-30 minutter, eller inntil de har fått en fin gyllen farge.  

Server med ketchup eller tyttebærsyltetøy.

Tilberedningstid
30-40 min

Antall personer
4



Mac ‘n’ cheese med pinnekjøtt

100g smør | 60g hvetemel | ½ ts hvitløkspulver | 7dl melk | 2,5dl fløte 
300g pinnekjøtt (tilberedt og fjernet fra benet) | 600g ost (velg like mengder av 3 forskjellige oster,  

som for eksempel Norvegia, Gouda, Cheddar eller Gruyere | 400g Makaroni | Salt og pepper

Trinn 1
Forvarm ovnen til 200C/180°C (varmluft). Kok makaronien som anvist på pakken.  

Smelt smør i en stekepanne på middels varme. Når dette har smeltet  
tilsetter du melet og rører i 2 minutter.

Trinn 2
Tilsett melken og fløten litt etter litt mens du rører hele tiden.  

Fortsett å koke på middels varme i 5-8 minutter, eller til blandingen  
har begynt å tykne. Tilsett hvitløkspulver, salt og pepper.

Trinn 3
Tilstett 400g av osten og rør inntil alt har smeltet.  

Tilsett deretter pinnekjøttet og makaronien og rør godt,  
sånn at alt blir jevnt fordelt. Hell blandingen over i en ildfast form  

på 33 x 23 cm og strø resten av osten på toppen.

Trinn 4
Stek i 20 minutter og skru deretter på grillfunksjonen de siste 5 minuttene,  

eller inntil osten bobler og har fått en fin, gyllen farge. Server med en frisk, grønn salat.

Tilberedningstid
40-50 min

Antall personer
4



Mer matglede.
Mindre matsvinn.

Lei av rester? 

Med HelloFresh får du inspirerende retter og ferske  
råvarer i perfekte porsjoner – noe som ikke bare gjør 
matlagingen lettere, men også minimerer matsvinn.

Prøv nå og spar opptil 1099 kr på fire matkasser  
med koden: MINDREMATSVINN


