
Chili Flakes  

Panko Ströbröd  Vitlöksklyfta  

Riven Hårdost  

Grönsaksbuljong  Spenat  

Crème Fraiche  Basilika  

Rödlök  Zucchini  

Medelhavets Pärla  

Körsbärstomater  Gnocchi  

30-40 minuter      N   

Gnocchi 
med spenat, körsbärstomater och vitlökspangrattato
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Stek pangrattato
Finhacka eller pressa vitlök. Hetta upp en klick 
smör* och en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek hälften av vitlöken i 
1 min. 

Tillsätt panko [1/2 påse, 2P] och stek under 
omrörning tills gyllene och krispig, 2-3 min. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*. Lägg över på 
en tallrik. 

Skölj av stekpannan.

Stek gnocchi
Hetta upp en skvätt olivolja* i stekpannan på 
medelhög värme. Stek gnocchi i ett lager tills 
gyllene, 6-8 min, rör om ofta. Krydda med salt* och 
peppar*, och lägg över till en tallrik. 

TIPS: 1) Tillsätt mer olivolja om gnocchin fastnar 
på pannan. 2) Gnocchin behöver inte kokas innan 
den steks.

Förbered grönsaker
Halvera körsbärstomater. 

Skär zucchini i kvartar på längden och hacka 
sedan på bredden. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2P] tunt. 

Plocka av och grovhacka basilikablad. 

Skölj spenat.

Stek grönsaker
Hetta upp en ny skvätt olivolja* i samma 
stekpanna på medelhög värme. Stek rödlök och 
zucchini i 3-4 min, eller tills zucchinin börjar 
få färg. 

Tillsätt körsbärstomater, Medelhavets Pärla och 
resterande vitlök, och stek i 3-4 min.

Koka sås
Sänk till medelvärme. 

Tillsätt basilika, crème fraiche [1/2 paket, 2P], 
vatten* [1/2 dl | 1 dl], grönsaksbuljong och en 
nypa chili till stekpannan. Sjud under omrörning i 
1-2 min. Smaka av med salt* och peppar*. 

Tillsätt gnocchi och spenat, och blanda tills de är 
täckta med sås.

Servera
Lägg upp gnocchi i skålar - se till att få med all sås. 
Toppa med riven hårdost, vitlökspangrattato, 
och en nypa chili efter smak.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Smör* 7) (steg 1) efter smak och behov

Panko ströbröd 13) 1/2 påse 1 påse

Gnocchi 13) 350 g 700 g

Körsbärstomater 250 g 500 g

Zucchini 1 st 1 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Basilika 1 påse 1 påse

Spenat 60 g 100 g

Medelhavets Pärla 4 g 8 g

Crème fraiche 7) 1/2 paket 1 paket

Vatten* (steg 5) 1/2 dl 1 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Chili flakes s 1 g 1 g

Riven hårdost 7) 8) 20 g 40 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
494 g

Energi 432 kj/103 kcal 2134 kj/510 kcal

Fett 3 g 16 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 15 g 72 g

Varav sockerarter 2 g 8 g

Protein 4 g 18 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,7 g 3,7 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 13) Gluten 

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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 Hello gnocchi!  
Gnocchi är små, mjuka degkulor gjorda av mosad potatis och mjöl.


