
 Rödlök  

Korv  Bladpersilja  

Vitlök  

Paprika  Morot  

ParmesanSpenat    

Spaghetti  Krossade Tomater  

Oregano  Dukkah  

 FAMILJ  35-40 minuter    I   

Korv bolognese 
med spaghetti, parmesan- och spenatsallad
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1. Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten*. 

Finhacka rödlök. Pressa vitlök. Riv morot. Halvera 
paprika, ta bort stjälk och kärnhus. Finhacka 
paprika. Finhacka persilja. Tärna korvarna i 1 cm 
stora bitar.

2. Bryn korvbitar
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på medelvärme. Stek korvbitarna, lök, vitlök, 
dukkah och oregano i 5-6 min. 

Lägg i paprika och morot när korvbitarna brynts. 
Rör om och stek tills paprikan är mjuk, ytterligare 
5 min. Krydda med salt* och peppar*.

3. Låt såsen sjuda
Häll i krossade tomater och vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) i stekpannan. 

Koka upp såsen och låt sedan sjuda på medelhög 
värme tills såsen har reducerats och tjocknat, 
15-20 min. Rör om emellanåt. Krydda med salt* 
och peppar* efter smak.

4. Koka spaghetti
Lägg spaghettin i kastrullen när såsen har hälften 
av tillagningstiden kvar. 

Koka pastan i 10 min eller tills ‘al dente’. 

Häll av spaghettin i ett durkslag och för den sedan 
tillbaka i kastrullen. Ringla över en skvätt olja* så 
att pastan inte blir för klibbig. Täck med lock och 
sätt åt sidan.

5. Laga sallad
Blanda 1/3 av spenaten och hackad persilja 
tillsammans med en skvätt olivolja*, en nypa salt* 
och peppar* i en salladskål. 

Använd en potatisskalare för att hyvla parmesanen 
till flarn. Placera flarnen ovanpå salladen.

6. Servera
Rör i resterande spenat i bolognesen när den har 
blivit tjock och mustig. Rör om tills spenaten har 
sloknat, 2-3 min. 

Servera spaghettin i skålar, häll över en 
generös slev med korvbolognese och toppa 
med parmesansalladen.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Morot 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Korv 1/2 paket 1 paket

Dukkah 1) 2) 3) 10) 4 g 8 g

Oregano 1 g 2 g
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Vatten* (steg 3) 1 dl 2 dl

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Spenat 100 g 200 g

Parmesan 7) 1 st 2 st

Olivolja*, Olja (steg 5) efter behov

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
823 G

Energi 674 kj/161 kcal 5523 kj/1320 kcal

Fett 7 g 61 g

Varav mättat fett 3 g 25 g

Kolhydrat 17 g 142 g

Varav sockerarter 3 g 27 g

Protein 6 g 45 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,8 g 6,7 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 
13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, 
valnötter, hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), 
koriander, timjan, kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, 
selleri, havsalt

 HELLO PARMESAN!  
Visste du att det finns banker i Italien som accepterar parmesanostar som säkerhet för lån?


