
Chili   

Citron  Morot  

Gräslök  

Schalottenlök  Vitlök  

Rucola  

Crème Fraîche  Räkor  

Grönsaksbuljong  Spaghetti  

30 minuter • Laga mig först    J   

Räkpasta 
med gräslök och rucolasallad
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1. Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten*. 

Halvera chili [1/2 st, 2 pers], ta bort frön 
och finhacka. 

Finhacka gräslök, vitlök och schalottenlök. 

Skala morötter och tärna i små bitar. Halvera 
citron och skär ena halvan i klyftor.

2. Koka pasta
Häll i grönsaksbuljong i kastrullen med kokande 
vatten och rör om tills den har lösts upp. Lägg i 
spaghetti och koka i 10 min. 

Spara lite pastavatten [1 dl/ 2 pers | 2 dl/4 pers] 
från kastrullen i en skål innan du häller av 
spaghettin i durkslaget. 

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

3. Fräs grönsaker & räkor
Hetta upp en skvätt olja* och en klick smör* i en 
djup stor stekpanna på medelvärme. 

Fräs vitlök, schalottenlök, morot  och halva chilin 
under omrörning i 3-5 min. Krydda med en nypa 
salt* och peppar*.

Tillsätt räkor och stek i ytterligare 1-2 min per sida.

4. Häll i crème fraîche
Häll i det sparade pastavattnet i stekpannan. 

Häll i crème fraîche och hälften av gräslöken. Låt 
sjuda under regelbunden omrörning tills räkorna 
är genomstekta och såsen är varm, ca 2-3 min. 

VIKTIGT: Räkorna är färdiga när de är rosa på 
utsidan och ogenomskinliga inuti.

5. Tillsätt pasta
Rör försiktigt i spaghettin i såsen. 

Pressa i en skvätt citronjuice och krydda med salt* 
och peppar* efter smak. 

6. Servera
Servera räkpastan i skålar toppade med rucola, 
citronklyftor, resterande gräslök och chili.

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, stekpanna, kastrull, durkslag 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Chili 1/2 st 1 st

Gräslök 1 påse 1 påse

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Schalottenlök 1 st 2 st

Morot 2 st 4 st

Citron 1/2 st 1 st

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Smör* 7) efter behov

Räkor 5) 150 g 300 g

Crème fraîche 7) 150 g 300 g

Rucola 50 g 100 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
464 G

Energi 706 kj/169 kcal 3201 kj/765 kcal

Fett 6 g 25 g

Varav mättat fett 3 g 15 g

Kolhydrat 23 g 103 g

Varav sockerarter 3 g 14 g

Protein 7 g 30 g

Fiber 2 g 8 g

Salt* 0,1 g 0,5 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.
Allergier
5) Kräftdjur 7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, lök, 
morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), salt, 
glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, smakämnen, 
rapsolja

 HELLO RÄKA!  
Visste du att alla räkor föds som hanar och vid en 
viss ålder byter kön?


