
Zucchini  

Riven Hårdost  Vitlöksklyfta  

Rödlök  

Salvia  Citron  

ValnötterSpenat    

Ravioli  Panko Ströbröd  

 SNABBLAGAD  15-25 minuter    K   

Ravioli med ricotta och spenat 
citronpangrattato och brynt salviasmör
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1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Grovhacka zucchini. 

Skiva rödlök tunt. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Finstrimla salviabladen. Finhacka vitlök.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

2. Laga pangrattato
Hetta upp en generös skvätt olivolja* i en stor 
stekpanna på medelhög värme. Stek panko, 
citronzest och vitlök i 3-4 min tills pankon är 
gyllene och frasiga. Krydda med en nypa salt* och 
peppar* och för över till en skål.

3. Koka ravioli
Lägg raviolin i det kokande vattnet och koka i 
3-4 min, eller tills den är 'al dente'. Häll av vattnet 
och lägg tillbaka pastan i kastrullen.

4. Fräs grönsaker
Torka ur stekpannan med hushållspapper och 
sätt tillbaka den på plattan. Hetta upp en skvätt 
olivolja* på medelhög värme. Fräs zucchini och 
rödlök i 3-4 min, eller tills bitarna börjar mjukna. 

Tillsätt spenat och fräs i 1 min, eller tills den 
sloknat. För över till en tallrik.

5. Bryn smör
Tillsätt smör*, salvia, valnötter och en liten skvätt 
olivolja* i stekpannan. Fräs i 1-2 min, eller tills 
smöret börjar brynas. 

Tillsätt ravioli och grönsakerna. Ta av stekpannan 
från värmen och blanda väl.

6. Servera
Fördela ravioli och grönsaker i det brynta 
salviasmöret mellan era tallrikar. 

Strö över riven ost och citronpangrattato. Servera 
med citronklyftor 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, durkslag, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Zucchini 1 st 1 st

Rödlök 1 st 2 st

Citron 1 st 1 st

Salvia 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g
Ravioli med ricotta och 
spenat 7) 8) 13)

1 paket 2 paket

Spenat 1 påse 1 påse

Smör* 7) 40 g 80 g

Valnötter 2) 20 g 40 g

Riven hårdost 7) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
407 G

Energi 637 kj/152 kcal 2592 kj/620 kcal
Fett 9 g 35 g
Varav mättat fett 4 g 18 g
Kolhydrat 14 g 55 g
Varav sockerarter 2 g 10 g
Protein 6 g 23 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,3 g 1,2 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten  

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.

 HELLO BRYNT SMÖR & SALVIA!  
Dessa två är en klassisk kombination och en fantastisk smakhöjare. Testa även ihop med t.ex. lax, sallad, 
risotto och ugnsrostade rödbetor.


