
Penne   

Rosmarin  Svampar  

Lök  

Zucchini  Vitlök  

Parmesan

Grönsaksbuljong  Matlagningsgrädde  

Torkad Timjan   Spenat  

25-30 min    C   

Krämig svamppasta 
med spenat och rosmarin
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1. Koka pasta
Koka upp en kastrull med välsaltat vatten. Lägg i 
pennen och låt koka i 10 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.

2. Förbered grönsaker
Tärna zucchini i små bitar. Skär champinjonerna i 
tunna skivor. Finhacka lök och vitlök. 

Plocka bort bladen från rosmarinen och finhacka 
dem (kasta stjälken). 

Riv parmesan.

3. Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en kastrull 
på medelvärme. 

Stek lök och vitlök i 1-2 min. Tillsätt zucchini och 
svamp. Stek i ytterligare 4-5 min.

4. Laga sås
Strö rosmarin över grönsakerna och rör om. 

Tillsätt spenat och rör om tills den sloknat. 

Häll över matlagningsgrädde (1/2 paket för 
2 pers / 1 paket för 4 pers) och smaksätt med 
grönsaksbuljong, rör om ordentligt.

5. Krydda sås
Krydda såsen med timjan, salt* och peppar*. Låt 
sjuda i 4-5 min.

6. Servera
Servera pastan och krämig svampsås toppad med 
riven parmesan.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, rivjärn 

Skafferivaror
Salt*, peppar*, olja* 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Lök 1 st 2 st

Vitlök 2 klyftor 4 klyftor

Zucchini 220 g 440 g

Svampar 200 g 400 g

Rosmarin 2 stjälkar 4 stjälkar

Spenat 100 g 200 g

Torkad timjan 1 g 2 g

Matlagningsgrädde 7) 125 g 250 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Parmesan 7) 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
581 G

Energi 557 kj/133 kcal 3234 kj/773 kcal

Fett 4 g 24 g

Varav mättat fett 2 g 14 g

Kolhydrat 18 g 104 g

Varav sockerarter 2 g 14 g

Protein 5 g 30 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,1 g 0,8 g

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

Allergier
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 VITLÖK!  
För att få en fräsch doft i köket, häng upp en 
vitlökskrans som rensar luften.


