
Schalottenlök  

Penne  Bacon  

Paprika  

Chili  Vitlöksklyfta  

Riven Hårdost  Salladsmix  

Basilika  Citron  

Chili Flakes  

Krossade Tomater  Köttbuljong  

20-30 minuter    C   

Kryddig penne all'Arrabbiata 
med bacon & salladsmix
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Förbered råvaror
Koka upp lättsaltat vatten* i en stor kastrull. 

Finhacka schalottenlök. 

Grovhacka paprika. Finhacka eller pressa vitlök. 

Kärna ur och finhacka chili. 

Grovhacka bacon.

TIPS: Använd bara hälften eller skippa chilin helt 
om du inte är förtjust stark mat.

Koka pasta
Tillsätt penne när vattnet kokar och låt koka i 
7-9 min eller tills al dente. 

Spara lite pastavatten [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 4 pers] 
innan du häller av pastan. Häll tillbaka pastan i 
kastrullen och täck med lock. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs bacon i 3-4 min tills den 
är knaprig.

Koka all'arrabbiata
Tillsätt schalottenlök och paprika till pannan och 
fräs i 3-4 min. 

Tillsätt chili och vitlök och fräs i ca 1 min. 

Rör ner krossade tomater, köttbuljong och 
pastavatten och låt sjuda i 2-3 min.

Blanda grönsallad
Dela citron i klyftor. 

Grovhacka basilika. 

Blanda en skvätt citronjuice, en skvätt olivolja*, 
en nypa salt* och peppar* i en stor salladsskål. 
Blanda sedan i salladsmixen [1/2 påse, 2 pers].

Rör i pastan
Tillsätt en klick smör*, socker*, en nypa salt* och 
peppar* till såsen och rör om. 

Tillsätt pasta och rör om ordentligt.

6. Servera
Fördela kryddig penne all'arrabbiata mellan 
era tallrikar. 

Strö över riven ost och en nypa chili flakes. 
Garnera med basilika och servera med salladsmix 
vid sidan av.

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, vitlökspress, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Schalottenlök 1 st 2 st

Gul paprika 1 st 1 st
Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Chili s 1 st 2 st
Bacon 140 g 280 g
Penne 13) 25) 250 g 500 g
Krossade tomater 1 paket 1 paket
Köttbuljong 4 g 8 g
Citron 1 st 1 st
Basilika 1 påse 1 påse
Salladsmix 1/2 påse 1 påse
Smör* 7) efter smak & behov
Socker* 1/2 msk 1 msk
Riven hårdost 7) 20 g 40 g

Chili flakes s efter smak & behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
514 g

Energi 607 kj/145 kcal 3119 kj/746 kcal
Fett 5 g 25 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 20 g 101 g
Varav sockerarter 2 g 13 g
Protein 6 g 30 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 0,5 g 2,7 g

Allergener
7) Mjölk 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 arrabbiata!  
Med den ordagranna betydelsen “arg” på italienska hajar du att poängen med rätten är att den ska vara 
stark. Skippa chilin om du inte vill att den ska bli för stark.


