
Gul Paprika  

Körsbärstomater  Basilika  

Riven Hårdost  

Avokado  Farfalle  

Vitlöksklyfta  

Brytärtor  Ekologisk Citron  

Rödlök  Ricotta  

25-35 minuter     E   

Pastasallad 
med basilika & avokadodressing
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Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Koka upp en 
stor kastrull med saltat vatten*. 

Skär paprika i 2 cm stora bitar. 

Skär rödlök i 1 cm breda klyftor. 

Halvera körsbärstomater. 

Placera grönsaker till en plåt med bakplåtspapper. 
Blanda med lite olivolja*, salt* och peppar*, och 
rosta i ugnen i 15-20 min eller tills mjuka.

Koka pasta
Tillsätt pasta till det kokande vattnet och koka i 
12-13 min tills ‘al dente’. 

Häll av i ett durkslag, och skölj med kallt vatten. 
Lägg tillbaka pasta i kastrullen och ringla över 
lite olivolja*.

Förbered råvaror
Dela brytärtor på längden. 

Halvera avokado, kärna ur och gröp ur med en 
sked. Skär avokado i tunna skivor (eller tärna i 
2 cm stora bitar). 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Finhacka basilika. 

Skär citron i klyftor.

Förbered dressing
Mosa avokado med en gaffel i en stor skål. Tillsätt 
ricotta [1/2 paket, 2P], citronjuice [2 msk | 4 msk], 
vitlök, en skvätt olivolja*, vatten* [2 msk | 4 msk], 
salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] och en nypa peppar*. Vispa 
ihop till en dressing. 

Blanda ner basilika (spara lite till garnering) och 
riven hårdost.

Blanda sallad
Tillsätt färdig pasta och rostade grönsaker till 
skålen med avokadodressing. Blanda väl och 
smaka av med salt*, peppar* och citronjuice.

Servera
Lägg upp pastasallad med basilika och 
avokadodressing i skålar. Garnera med brytärtor 
och basilika.

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, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Gul paprika 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Körsbärstomater 125 g 250 g

Farfalle 13) 25) 270 g 500 g

Brytärtor 1/2 påse 1 påse

Avokado 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Basilika 1 påse 1 påse

Citron, ekologisk 1 st 1 st

Ricotta 7) 1/2 paket 1 paket

Vatten* (steg 4) 2 msk 4 msk

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

Riven hårdost 7) 8) 20 g 40 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
526 g

Energi 601 kj/144 kcal 3160 kj/755 kcal

Fett 3 g 18 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 20 g 107 g

Varav sockerarter 2 g 13 g

Protein 5 g 28 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,2 g 0,8 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 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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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello pastasallad!  
Pastasallad passar perfekt att servera på buffé och picknick, då den kan tillberedas i god tid, och bara blir 
godare av att stå lite.


