
Pizzadeg  

Balsamvinäger  Basilika  

Tomatsås  

Körsbärstomater  Riven Mozzarella  

PecorinoRucola  

  SNABBLAGAD  20 minuter med förvärmd ugn (200°C)    K   

Hello pizza 
med basilikamarinerade körsbärstomater, rucola och pecorinoflarn



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
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1. Förbered pizzabasen
• Sätt ugnen på 200°C. 

• Rulla ut pizzadeg och det medföljande 
bakplåtspappret på en plåt [2 plåtar, 4 pers]. 

• Bre på tomatsås och strö över mozzarella. 

• Grädda pizzan i ugnen, ca 15 min.

2. Dela tomater
• Halvera körsbärstomater. 

• Finhacka basilika.

3. Marinera tomater
• Blanda tomater, basilika, balsamvinäger, 

olivolja* [1/2 msk, 2 pers | 1 msk, 4 pers], en 
nypa salt* och peppar* i en bunke.

4. Toppa pizzan
• Toppa pizzan med rucola, marinerade 

körsbärstomater och krydda med en nypa 
salt* och peppar*. 

• Skeda även över tomatjuicen från skålen 
på pizzan. 

• Riv pecorino med en potatisskalare och lägg 
flarnen ovanpå pizzan.

5. Servera
• Dela pizzan i bitar, och middagen är serverad.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, bakplåt, potatisskalare, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Pizzadeg 7) 13) 1 paket 2 paket

Tomatsås 14) 1 paket 2 paket

Riven mozzarella 7) 1 påse 2 påse

Körsbärstomater 200 g 400 g

Basilika 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Olivolja* 1/2 msk 1 msk

Rucola 1 påse 1 påse

Pecorino 7) 1 st 2 st

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
433 G

Energi 936 kj/224 kcal 4048 kj/968 kcal
Fett 10 g 44 g
Varav mättat fett 3 g 13 g
Kolhydrat 24 g 102 g
Varav sockerarter 2 g 9 g
Protein 8 g 33 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 0,9 g 3,9 g

Allergier
7) Mjölk 13) Gluten 14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.


