
20-30 minutter

Røget Laks  

Kålrabi  Dild  

Rødløg  

Penne  Crème Fraiche  

Hvide Løjer & Urter    

Bredbladet Persille  Gulerod  

   J   

Cremet pasta 
med røget laks, kålrabi & dild



Bland sauce
Bland crème fraiche [½ pakke, 2 pers.], Hvide 
Løjer & Urter, æggeblomme* og pastavand i 
en skål. 

Lad simre
Tilsæt sauce til stegepanden, og lad simre i 
2-3 min. 

Tilsæt pasta, laks og halvdelen af dild og persille, 
og rør godt rundt.

Server
Anret pasta med laks i dybe tallerkener.  

Top med resterende dild og persille.

Velbekomme!

Kog pasta
Bring en stor gryde med letsaltet vand* i kog. 

Kog pasta i 9-10 min, eller indtil ‘al dente’. 

Gem en smule pastavand [1/2 dl, 2 pers. | 1 dl, 
4 pers.]. 

Hæld vand fra.

Forbered råvarer
Hak rødløg [½ stk, 2 pers.] fint. 

Skræl kålrabi, og skær i tern.

Skær gulerod (uskrællet) i tern. 

Hak dild og persille fint, og bland i en lille skål. 

Skær laks i 1 cm tykke skiver.

Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme.

Steg rødløg i 2 min. 

Tilsæt gulerod, kålrabi og en klat smør*, og steg i 
4-5 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, dørslag, 
kartoffelskræller, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand, smør

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Penne 13) 25) 250 g 500 g

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Kålrabi 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Dild 1 pose 1 pose

Bredbladet persille 1 stk 1 stk

Røget laks 4) 100 g 200 g

Smør* 7) (trin 3) efter behov efter behov

Crème fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

Hvide Løjer & Urter 1 stk 2 stk

Æggeblomme* 8) (trin 4) 1 stk 2 stk

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
492 g

Energi 640 kj/153 kcal 3148 kj/752 kcal

Fedt 4 g 20 g

Heraf mættet  fedt 2 g 9 g

Kulhydrat 22 g 109 g

Heraf sukkerarter 3 g 13 g

Protein 6 g 30 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,4 g 1,9 g

Allergener
4) fisk 7) mælk 8) æg 13) gluten  
Kan indeholde spor af: 25) soja

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO PENNE!  
Navnet penne betyder pen på italiensk. Pastane har fået sit navn på grund af sit udseende.


