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Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Riv zucchini [1/2 st, 2 pers] och oskalad morot.

Finhacka eller pressa vitlök.

Grovhacka basilikabladen. 

Koka pasta
Tillsätt spaghettin och en generös nypa salt* i 
det kokande vattnet. Låt koka i 7-9 min, eller tills 
al dente. 

Häll av vattnet och lägg sedan tillbaka spaghettin i 
kastrullen. Ringla över en skvätt olivolja*.

Trilla köttbullar
Blanda nötfärs, ägg*, panko och salt* [1/4 tsk, 
2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] i en bunke. Med fuktade 
händer, rulla ca 1 msk färs till en liten köttbulle. 
Lägg på en tallrik och fortsätt med resterande färs - 
det blir ca 5 köttbullar/person.

Stek köttbullar
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Stek köttbullarna i 10-12 min, 
eller tills de fått fin stekyta och är genomstekta. 
Stek i omgångar om det behövs. Lägg sedan 
köttbullarna på en ny tallrik. 

VIKTIGT: Köttbullarna är färdiglagade när köttet 
är genomstekt och utan inslag av rosa.

Koka tomatsås
Hetta upp stekpannan återigen på medelhög 
värme. Fräs vitlök, morots- och zucchiniriv i 
3-4 min. 

Tillsätt krossade tomater, tomatpuré, 
worcestershiresås, Medelhavets Pärla, salt*  
[1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] och socker*. Låt sjuda 
i 2-3 min, eller tills såsen tjocknat. 

För över köttbullarna och tomatsåsen till 
kastrullen med spaghetti och rör om väl.

Servera
Fördela spaghetti och köttbullar i tomatsås 
mellan era tallrikar. Garnera med riven hårdost 
och basilika, och ropa att maten är klar.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du sätter 
igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var även 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap direkt 
efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, 
rivjärn, vitlökspress 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Zucchini 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st
Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Basilika 1 påse 1 påse
Spaghetti 13) 25) 250 g 500 g
Nötfärs 250 g 500 g
Ägg* 8) 1 st 2 st
Panko ströbröd 13) 30 g 50 g
Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk
Krossade tomater 1 paket 2 paket
Tomatpuré 1/2 burk 1 burk
Worcestershiresås 9) 
11) 13) 15 g 30 g

Medelhavets Pärla 4 g 8 g
Salt* (steg 5) 1/4 tsk 1/2 tsk
Socker* (steg 5) 1/2 tsk 1 tsk
Riven hårdost 7) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
597 g

Energi 633 kj/151 kcal 3776 kj/903 kcal
Fett 4 g 21 g
Varav mättat fett 2 g 9 g
Kolhydrat 21 g 126 g
Varav sockerarter 6 g 35 g
Protein 9 g 52 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,7 g 4,1 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 11) Soja 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 25) Soja

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 spaghetti!  
Du har säkert hört det förr, men detta trick funkar faktiskt; be barnen kasta spaghetti på kökskaklet - 
fastnar den är den al dente.


