
Penne  

Pecorino Romano Ost  Basilika  

Morot  

Vitlöksklyfta  Paprika  

Köttbuljong

Italian Style Kryddmix  Tomatpuré  

Crème Fraiche  Korv  

 FAMILJ  30-40 minuter    H   

Krämig pasta med korv 
pecorino & basilika
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1. Koka penne
Koka upp lättsaltat vatten* i en stor kastrull. 

Tillsätt pennen och låt koka i ca 11 min, eller tills 
den är 'al dente'. 

Spara pastavatten [1 dl, 2 pers | 2 dl, 4 pers] i 
en kopp, häll av resten och lägg tillbaka pastan 
i kastrullen.

2. Förbered grönsaker
Riv morot. 

Kärna ur och skär paprika i 1 cm stora bitar. 

Finhacka vitlök. 

Grovhacka basilika. 

Riv pecorino.

3. Stek korv
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek korvarna i 3-4 min, eller tills 
de fått fin stekyta runt om. 

Ta av pannan från värmen, lägg korvarna på en 
skärbräda och dela i 2 cm breda bitar.

4. Fräs grönsaker
Hetta upp en ny skvätt olivolja* i stekpannan 
på hög värme. Fräs morotsriv tillsammans med 
paprikabitarna i 3-4 min, eller tills de börjar 
bli mjuka. 

Tillsätt vitlök och fräs ytterligare ca 1 min.

5. Koka krämig sås
Sänk till medelvärme och tillsätt crème fraiche 
[1/2 burk, 2 pers], tomatpure, pastavatten, 
köttbuljong, italiensk kryddmix och salt* 
[1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers]. Krydda med en nypa 
peppar* och blanda runt. 

Tillsätt korvbitarna och låt sjuda i 2-3 min tills 
såsen blivit krämig och genomvarm. Rör sedan 
ner pastan.

6. Servera
Fördela den krämig pastan med korv mellan era 
tallrikar och strö över pecorino. 

Garnera med basilika, 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. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Morot 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Basilika 1 påse 2 påsar

Pecorino Romano ost 7) 20 g 40 g

Korv, gris/nötkött 250 g 500 g

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Tomatpuré 1 paket 2 paket

Köttbuljong 4 g 8 g

Italian Style kryddmix 3 g 6 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
476 G

Energi 893 kj/213 kcal 4247 kj/1015 kcal
Fett 9 g 44 g
Varav mättat fett 4 g 21 g
Kolhydrat 25 g 120 g
Varav sockerarter 4 g 19 g
Protein 7 g 31 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 0,8 g 3,6 g

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten  

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.

 TIPS!  
Även barn uppskattar en fin middag, så att piffa till med t.ex. färska örter och nyriven pecorino ges en 
känsla av lyx och uppmuntrar till att äta upp.


