
Courgette  

Hackade tomater  Oregano  

Morot   

Solrosfrön  Rosmarin  

Salladsost  Balsamvinäger  

Rucola  Penne  

 VEGETARISK  40 minuter    D   

Penne i grekisk tomatsås 
med salladsost och rucola
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1. Hacka grönsaker
Koka upp en stor kastrull med vatten* och en 
nypa salt*. 

Ansa courgette och morot. Skär dem i 1x1 cm 
stora bitar. Plocka rosmarinblad från stjälken och 
finhacka dessa. 

2. Stek grönsaker
Rosta solrosfrön på en torr stor stekpanna på låg 
till medelvärme tills de blir gyllenbruna och sätt åt 
sidan, ca 2-3 min. 

Använd samma stekpanna för att värma upp en 
skvätt olja* på medelvärme. Tillsätt courgette 
och morot, stek i 3-4 min. Lägg till rosmarin och 
oregano och rör om ordentligt.

3. Låt såsen sjuda
Rör i hackade tomater. Koka upp såsen och sänk 
sedan till en värme där såsen kan sjuda i 10 min. 

Tillsätt pennen när vattnet kokar i kastrullen. Koka 
i 10 min. Töm vattnet med hjälp av ett durkslag 
och häll tillbaka pennen i kastrullen med en skvätt 
olja* så den inte blir klibbig. 

4. Blanda sallad
Blanda rucola, balsamvinäger, en skvätt olivolja*, 
en nypa salt* och peppar* i en salladsskål. Sätt 
skålen åt sidan.

5. Smula salladsost
Häll i pastan i stekpannan när såsen har fått sjuda. 
Smula över halva salladsosten. Blanda ordentligt. 

Ta bort stekpannan från värme. Krydda med salt* 
och peppar* efter smak.

6. Servera
Servera pastan i djupa tallrikar med 
ruccolasalladen vid sidan. Smula sedan över resten 
av salladsosten.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Courgette 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Rosmarin 1 stjälk 2 stjälkar

Solrosfrön 20 g 40 g

Oregano 1 g 2 g

Hackade tomater 1 burk 2 burkar

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Rucola 1 påse 2 påsar

Balsamvinäger 1 paket 2 paket

Salladsost 7) 150 g 300 g

Vatten* 1 l 2 l

Olivolja* 2 tsk 2 tsk

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
612 G

Energi 599 kj/143 kcal 3671 kj/878 kcal

Fett 5 g 32 g

Varav mättat fett 2 g 15 g

Kolhydrat 18 g 108 g

Varav sockerarter 3 g 18 g

Protein 6 g 35 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,4 g 3 g

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

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ ROSMARIN!  
Rosmarin betyder "havets dagg" eftersom det det kan se ut 
som om växten är täckt av daggdroppar när den blommar.


