
30-40 minutter

Spinat  

Cherrytomater  Gnocchi  

Grøntsagsbouillon  

Panko  Hvidløgsfed  

Chiliflager  Middelhavsdrøm  

Crème Fraiche  Basilikum  

Revet Hård Ost  

Rødløg  Zucchini  

   N   

Gnocchi 
med spinat, cherrytomater og hvidløgspangrattato



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

Steg rødløg og zucchini i 3-4 min. 

Tilsæt cherrytomater, Middelhavsdrøm og 
resterende hvidløg, og steg i 3-4 min.

Lav sauce
Skru ned til middel varme.

Tilsæt basilikum, creme fraiche [1/2 pakke, 2P], 
vand* [1/2 dl | 1 dl], grøntsagsbouillon og et nip 
chiliflager, og lad simre under omrøring i 1-2 min.

Smag til med salt* og peber*. 

Tilsæt gnocchi og spinat, og vend sammen. 

Server
Anret gnocchi i dybe tallerkener.

Top med revet ost og hvidløgspangrattato. 

Drys med et nip chiliflager.

Velbekomme!

Lav hvidløgspangrattato
Pres eller hak hvidløg fint. 

Smelt en klat smør* med en smule olivenolie* i en 
stor stegepande på middelhøj varme. 

Steg halvdelen af hvidløg i 1 min.

Tilsæt panko [1/2 pose, 2P], og steg under omrøring 
i 2-3 min, eller indtil gylden og sprød. 

Krydr med et nip salt* og peber*, og overfør til 
en tallerken. 

Steg gnocchi
Opvarm en smule olivenolie' i en samme 
stegepande (skyl af først) på middelhøj varme. 

Steg gnocchi i 6-8 min, eller indtil gyldne. 

Krydr med et nip salt* og peber*, og overfør til 
en tallerken. 

OBS: Gnocchien skal ikke koges inden den steges.

TIP: Tilsæt mere olivenolie, hvis gnocchien sidder 
fast i panden. 

Forbered grøntsager
Halver cherrytomater. 

Skær zucchini i kvarte skiver.

Skær rødløg [1/2 stk, 2P] i tynde, halve skiver. 

Hak basilikum groft. 

Skyl spinat under koldt vand* i et dørslag.

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.  

Køkkenredskaber
Stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, vand

Ingredienser
 2P  4P

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Smør* 7) (trin 1) efter behov efter behov

Panko 13) 1/2 pose 1 pose

Gnocchi 13) 350 g 700 g

Cherrytomater 250 g 500 g

Zucchini 1 stk 1 stk

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Basilikum 1 pose 1 pose

Spinat 60 g 100 g

Middelhavsdrøm 4 g 8 g

Crème fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

Vand* (trin 5) 1/2 dl 1 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Chiliflager s 1 g 1 g

Revet hård ost 7) 8) 20 g 40 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion   
494 g

Energi 432 kj/103 kcal 2134 kj/510 kcal

Fedt 3 g 16 g

Heraf mættet  fedt 2 g 9 g

Kulhydrat 15 g 72 g

Heraf sukkerarter 2 g 8 g

Protein 4 g 18 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,7 g 3,7 g

Allergener
7) mælk 8) æg 10) selleri 13) gluten

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 GNOCCHI!  
Gnocchi er små, bløde dejkugler lavet af mosede kartofler og mel.


