
Grönkål  

Pecorino Romano  Spaghetti  

Paprika  

Hasselnött  Rödlök  

PestoCitron   

Bladpersilja & Salvia  Vitlöksklyfta  

30-35 minuter    L   

Pasta med grönkålspesto 
pecorino och hasselnötter
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1. Förbered grönsaker
Skär bort stjälkarna från grönkålen [1/2 st, 2 pers] 
och finhacka själva bladen. 

Kärna ur och skär paprika i små bitar. 

Skiva rödlök tunt. 

Grovhacka hasselnötter.

2. Koka spaghetti
Koka upp lättsaltat vatten* i en medelstor kastrull. 

Koka spaghettin i ca 10 min tills den är 'al dente'. 

Häll av vattnet och och lägg tillbaka pastan 
i kastrullen.

3. Fräs grönsaker
Smält en klick smör* i en stor stekpanna 
på medelvärme. 

Fräs rödlök i 6-7 min. 

Tillsätt paprikabitarna och hälften av kålen och 
fräs i 5-6 min.

4. Mixa pesto
Finriv pecorino. Skala vitlök. 

Mixa hälften av pecorino med vitlök, resterande 
kål, persilja, salvia, citronjuice, olivolja*, vatten* 
(se ingredienslistan) med en stavmixer tills du har 
en slät grönkålspesto. 

Blanda din hemlagade pesto med peston du fått 
med i din matkasse. Smaksätt med en nypa salt* 
och peppar*.

5. Tillsätt pesto & grönsaker
Tillsätt grönsakerna och peston till kastrullen 
med spaghetti.

Rör om ordentligt.

6. Servera
Fördela pastan med grönkålspeston mellan 
era tallrikar. 

Strö över hasselnötter och resterande pecorino, 
och hugg in.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, stavmixer 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Grönkål 100 g 200 g

Paprika 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Hasselnötter 2) 20 g 40 g

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Smör* 7) efter behov

Pecorino Romano 7) 2 st 4 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Bladpersilja & salvia 1 påse 1 påse

Citron (juice - steg 4) 2 msk 4 msk

Olivolja* (steg 4) 2 msk 4 msk

Vatten* (steg 4) 1 dl 2 dl

Pesto, grön 7) 14) 60 g 120 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
432 G

Energi 907 kj/217 kcal 3920 kj/937 kcal
Fett 10 g 43 g
Varav mättat fett 2 g 8 g
Kolhydrat 25 g 108 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 6 g 26 g
Fiber 3 g 11 g
Salt 0,4 g 1,6 g

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter

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!  
Om du tycker att grönkålen är lite väl kärv för din smak finns det ett enkelt trick att ta till - krama och 
massera den med händerna några minuter. Det gör grönkålen mjukare och mindre “rå” i smaken.


