
Ravioli  

Basilika  Vitlöksklyfta  

Körsbärstomater  

Baguette  Krossade Tomater  

Vitlöksflörter  

ChiliRiven Hårdost  

15-25 minuter    K   

Ravioli arrabbiata 
med körsbärstomater och chili
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/220°C varmluft. Koka upp 
lättsaltat vatten* i en stor kastrull. 

Halvera körsbärstomater. 

Finhacka eller pressa vitlök. Finhacka chili. 

Dela baguette [1/2 st, 2 pers] på längden. 

Blanda en stor klick smör, en nypa salt* och 1/3 av 
vitlöken i en liten skål.

Fräs tomat & vitlök
Bre vitlökssmör på baguetten och lägg den på en 
plåt med bakplåtspapper. Rosta i ugnen i 6-7 min, 
eller tills gyllene och krispig. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs resterande vitlök och 
körsbärstomater i 1 min.

Koka arrabiata
Tillsätt krossade tomater, chili och Vitlöksflörter. 
Låt sjuda i 3-4 min tills såsen tjocknat något. 

Tillsätt socker*, en klick smör* och smaka av med 
en nypa salt* och peppar*.

Koka ravioli
Medan såsen kokar, tillsätt ravioli till det kokande 
vattnet. Låt koka i 3-4 min eller tills den är al dente.

Tillsätt pasta
Finhacka basilika. 

När raviolin är klar, häll av vattnet och rör ner 
arrabiatasåsen i pastakastrullen. Rör om väl.

Servera
Fördela ravioliarrabiatan mellan era tallrikar. 
Garnera med riven hårdost och basilika. Servera 
med vitlöksbröd 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, kastrull, bakplåt, durkslag, 
vitlökspress, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Körsbärstomater 1/2 paket 1 paket

Vitlöksklyfta 2 st 3 st

Chili s 1 st 2 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g
Stenugnsbakad baguette 
13) 17) 1/2 st 1 st

Smör* 7) efter smak & behov
Krossade tomater 1 paket 2 paket
Socker* 2 tsk 4 tsk
Ravioli med ricotta och 
spenat 7) 8) 13) 250 g 500 g

Basilika 1 påse 1 påse
Riven hårdost 7) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
474 g

Energi 450 kj/107 kcal 2130 kj/509 kcal
Fett 2 g 11 g
Varav mättat fett 1 g 6 g
Kolhydrat 17 g 82 g
Varav sockerarter 3 g 16 g
Protein 5 g 25 g
Fiber 2 g 10 g
Salt 0,6 g 2,9 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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 arrabbiata!  
Med den ordagranna betydelsen “arg” på italienska hajar du att poängen med rätten är att den ska vara 
stark. Skippar du chilin får du marinara, en annan italiensk klassiker.


