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1. Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten*. 

Finhacka dragon (spara några blad till servering).
Finhacka vitlök. Riv zucchini. 

Finhacka lök och sätt åt sidan.

VIKTIGT: Tänk på att två personer endast använder 
halva påsen med dragon!

2. Blanda köttfärs
Blanda nötfärs, dragon, vitlök, mjöl och 
mjölk* ordentligt i en bunke. Krydda med salt* 
och peppar*.

Häll pennen i kastrullen och låt koka i 11 min, eller 
tills ‘al dente’. 

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

3. Rulla köttbullar
Ta en matsked av köttfärsen och rulla till en liten 
köttbulle. Lägg den åt sidan på en tallrik och 
fortsätt rulla resten av färsen. Köttfärsen räcker till 
ca 5 köttbullar per person. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
hög värme. Bryn köttbullarna tills de har fått en 
jämn yta, 4-5 min. 

VIKTIGT: Köttbullarna ska inte genomstekas än. 

4. Laga tomatsås
Sänk stekpannan till medelvärme och fräs löken 
i 1 min tillsammans med köttbullarna. Lägg i 
zucchinin och fräs i ytterligare 2-3 min. Häll i 
krossade tomater och låt sjuda i 10 min, eller tills 
köttbullarna är färdiglagade. Krydda med salt* 
och peppar*. 

VIKTIGT: Köttbullarna är färdiglagade när köttet är 
utan inslag av rosa. 
TIPS: Häll i en extra skvätt vatten om såsen blir 
för tjock.

5. Laga sallad
Skala och riv rödbeta. 

Blanda rödbeta, salladsmix och balsamvinäger i 
en skål. Krydda med salt* och peppar*. 

Riv parmesan.

6. Servera
Lägg upp pastan på tallriken och toppa med 
tomatsåsen och köttbullarna. Strö parmesan 
över rätten och några dragonblad. Servera med 
rödbetssallad vid sidan av.

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. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, rivjärn, bunkar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, mjölk, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Dragon 1/2 påse 1 påse

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Zucchini 220 g 440 g

Lök 1 st 2 st

Nötfärs 250 g 500 g

Vetemjöl 13) 10 g 20 g

Mjölk* 7) 2 msk 4 msk

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Krossade tomater 1 burk 2 burk

Rödbeta 1 st 2 st

Salladsmix 50 g 100 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Parmesan 7) 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
710 G

Energi 489 kj/117 kcal 3471 kj/830 kcal

Fett 3 g 19 g

Varav mättat fett 1 g 8 g

Kolhydrat 16 g 112 g

Varav sockerarter 4 g 29 g

Protein 7 g 49 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,1 g 0,7 g

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

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO DRAGON!  
Namnet på dragon kommer från det persiska ordet “turkhum” som betyder “liten drake” på grund av dess 
ormliknande rötter.


