
Pesto  

Tomat  Spenat  

Ravioli  

Ricotta  Rödlök  

VitlöksklyftaPaprika  

20-30 minuter    E   

Ravioli 
med ricotta, pesto och rostade grönsaker
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Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Kärna ur och skär paprika i 2 cm breda bitar. 

Skär rödlök i 2 cm breda klyftor. 

Skär tomat i tunna klyftor. 

Lägg grönsakerna på en plåt med bakplåtspapper 
och blanda dem med lite olivolja*, salt* och 
peppar*. Rosta i ugnen i 15-20 min tills mjuka.

Förbered grönsaker
Medan grönsakerna är i ugnen, finhacka (eller 
pressa) vitlök. 

Grovhacka spenat.

Koka ravioli
När det återstår 10 min av grönsakernas 
tillagningstid i ugnen, koka upp en stor kastrull 
med lättsaltat vatten*. 

Koka ravioli i 3-4 min eller tills den är al dente. 

Spara lite pastavatten* [75 ml, 2 pers | 150 ml, 
4 pers] till såsen och häll av resten. Lägg tillbaka 
pastan i kastrullen och ringla över lite olivolja*.

Blanda pastasås
Medan raviolin kokar, blanda ricotta, pesto 
och vitlök i en bunke. Krydda generöst med 
svartpeppar* och en nypa salt*. Tillsätt 
pastavattnet* och blanda väl till en sås.

Tillsätt pasta
Hetta upp en stor stekpanna på medelhög värme. 
Tillsätt såsen och värm upp under omrörning. 

Rör därefter i ravioli, rostade grönsaker och 
spenat (spara lite till garnering). Krydda med en 
nypa salt* och peppar*.

Servera
Fördela ravioli, rostade grönsaker och ricotta- 
och pestosås mellan era tallrikar. 

Garnera med resterande spenat.

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, bakplåt, 
vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Röd paprika 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Spenat 1 påse 1 påse
Ravioli med ricotta och 
spenat 7) 8) 13) 250 g 500 g

Ricotta 7) 100 g 200 g

Pesto, grön 7) 14) 60 g 120 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
417 g

Energi 524 kj/125 kcal 2186 kj/523 kcal

Fett 6 g 26 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 12 g 49 g

Varav sockerarter 3 g 11 g

Protein 5 g 22 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,4 g 1,6 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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 Hello ricotta!  
Med ricotta som bas får du garanterat en krämig pastasås, och den smakar fantastiskt med klassiska 
smaksättningar som t.ex. spenat, tomat, vitlök, citron, svamp och pesto.


