
Balsamvinäger  

Basilika  Vitlöksklyfta  

Casarecce  

Lök  Aubergine  

Ricotta 

Chili Flakes  Krossade Tomater  

Rädisor  Salladsmix  

 30-40 minuter    L   

Pasta alla Norma 
med ricotta och rädissallad
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Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med saltat vatten*. 

Tärna aubergine i 2 cm stora bitar. 

Finhacka lök. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Skiva basilikablad tunt.

Stek aubergine
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Tillsätt aubergine och 
salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk]. Stek i 6-8 min eller tills den 
börjar mjukna.

Blanda rädissallad
Skölj salladsmix. Skär rädisa [1/2 påse, 2P] i 
tunna skivor. 

Blanda salladsmix, rädisa, balsamvinäger 
[1/2 påse, 2P] och en skvätt olivolja* i en stor 
skål. Krydda med en nypa salt* och peppar* och 
blanda väl.

Koka sås
När auberginen är mjuk, tillsätt lök och vitlök och 
stek i 2-3 min. Tillsätt krossade tomater, basilika 
(spara lite till garnering!) och en nypa chili flakes. 
Stek i 4-5 min eller tills såsen börjar att reduceras. 

TIPS: Om du inte tycker om stark mat kan du 
skippa chili.

Koka pasta
Tillsätt pasta till det kokande vattnet och koka i 
10 min eller tills 'al dente'. 

Spara lite pastavatten [2 msk | 4 msk], häll av 
resten och lägg tillbaka pasta i kastrullen med en 
skvätt olivolja*. 

Tillsätt pasta och pastavatten till den färdiga 
såsen och blanda väl. Smaka av med salt* 
och peppar*.

Servera
Lägg upp Pasta Alla Norma i skålar och toppa 
med ricotta. Garnera med resterande basilika och 
servera med rädissallad.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Kastrull, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Aubergine 1 st 2 st

Lök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 3 st

Basilika 1 påse 1 påse

Salt* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Salladsmix 60 g 100 g

Rädisor 1/2 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 1/2 påse 1 påse

Krossade tomater 1 paket 2 paket

Chili flakes s 1 g 1 g

Casarecce 8) 13) 250 g 500 g

Ricotta 7) 100 g 200 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
604 g

Energi 359 kj/86 kcal 2169 kj/518 kcal

Fett 2 g 10 g

Varav mättat fett 0 g 1 g

Kolhydrat 13 g 80 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 4 g 23 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,7 g 4,0 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 14) Sulfiter 

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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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello basilika!  
Basilikans namn kommer från det forntida grekiska ordet för kung, 'basileus'. Den kallas fortfarande för 
'kungen av örter'.


