
Butternutpumpa  

Pizzadeg  Salvia  

Zucchini  

Rödlök  Vitlöksklyfta  

Grekisk SalladsostVitlöksflörter  

Spenat    Crème Fraiche  

30-40 minuter    F   

Pizza bianco 
med rostad pumpa, grekisk salladsost och salvia
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Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Tärna butternutpumpa [1/2 st, 2 pers] i 2 cm 
stora bitar. Skär zucchini [1/2 st, 2 pers] i 1/2 cm 
breda halvmånar. 

Placera pumpa- och zucchinibitarna på en plåt 
med bakplåtspapper. Ringla över olivolja* och 
krydda med salt* och peppar*. 

Tillaga i ugnen i 15 min, eller tills grönsakerna har 
blivit mjuka.

Förbered råvaror
Finhacka vitlök. 

Skiva rödlök tunt. 

Grovhacka salviabladen. 

Rulla ut pizzadegen och medföljande 
bakplåtspapper på en plåt.

Laga sås
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs vitlök i ca 1 min. 

Ta av stekpannan från värmen och tillsätt crème 
fraiche, Vitlöksflörter, hälften av spenaten, 
salt* och en nypa peppar*. Rör om tills spenaten 
har sloknat.

Toppa pizzan
Blanda salvian med en skvätt olivolja* i en skål 
och rör om väl. 

Bre spenatsåsen i ett jämnt lager på pizzabotten 
och toppa med rostade pumpa- och 
zucchinibitar, rödlök och salvia. 

TIPS: Olivolja gör så att salvia inte bränns i ugnen.

Tillaga pizza
Tillaga pizzan i ugnen 10-15 min, eller tills botten 
är gyllene.

Servera
Garnera din pizza bianco med grekisk salladsost 
och skär i lagom stora bitar. 

Servera med resterande spenat 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.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåtar, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Butternutpumpa 1/2 st 1 st

Zucchini 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st
Rödlök 1 st 2 st

Salvia 1 påse 1 påse

Pizzadeg 13) 21) 1 st 2 st
Crème fraiche 7) 150 g 300 g
Vitlöksflörter 4 g 8 g
Spenat 1 påse 1 påse

Salt* (steg 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Grekisk salladsost 7) 100 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
641 g

Energi 648 kj/155 kcal 4155 kj/993 kcal

Fett 7 g 43 g

Varav mättat fett 4 g 23 g

Kolhydrat 17 g 108 g

Varav sockerarter 2 g 12 g

Protein 5 g 31 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 1,1 g 7,1 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 21) Mjölk

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  Hello salvia!  
Salvia är en tålig ört perfekt till pizza och pasta. Genom att blanda med olja skyddas den från att brännas, 
samtidigt som smaknyanserna lyfts fram.


