
Butternutpumpa  

Ravioli   Hasselnötter  

Honung  

Vitlöksklyfta  Timjan  

Grekisk Salladsost  Spenat  

25-35 minuter    F   

Ravioli med spenat och ricotta 
honungsrostad pumpa & timjansmör
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Rosta pumpa
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär butternutpumpa [1/2 st, 2 pers] i 1 cm stora 
bitar och lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. 
Ringla över honung och olivolja* och krydda med 
salt* och peppar*. 

Blanda väl och rosta i ugnen i 20-25 min tills 
bitarna är mjuka.

Förbered råvaror
Finhacka timjan. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Grovhacka hasselnötter.

Koka ravioli
Koka upp en stor kastrull med vatten* när det 
återstår ca 10 min av pumpans tillagningstid. 

Tillsätt ravioli och koka i 3-4 min eller tills al dente.

Bryn timjansmör
Smält smöret* tillsammans med en skvätt 
olivolja* i en stor stekpanna. Tillsätt timjan och 
vitlök när smöret har smält. Fräs i 1-2 min tills 
doftande och smöret har brynts.

Tillsätt pumpa
Häll av pastavattnet och blanda raviolin i 
med timjansmöret. 

Tillsätt spenat och pumpa och blanda väl. 
Smaksätt med salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela ravioli med timjansmör, spenat och 
honungsrostad pumpa mellan era tallrikar. 

Smula över salladsost [1/2 st, 2 pers] och garnera 
med hasselnötter.

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 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Butternutpumpa 1/2 st 1 st

Honung 1/2 paket 1 paket
Timjan 1 påse 2 påse
Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Hasselnötter 2) 20 g 40 g
Ravioli med ricotta och 
spenat  7) 8) 13) 250 g 500 g

Smör*7) 40 g 80 g
Spenat 30 g 60 g
Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
421 g

Energi 688 kj/164 kcal 2895 kj/692 kcal
Fett 9 g 39 g
Varav mättat fett 5 g 21 g
Kolhydrat 15 g 63 g
Varav sockerarter 3 g 13 g
Protein 6 g 24 g
Fiber 2 g 7 g
Salt 0,4 g 1,7 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. 
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 Hello brynt smör!  
När du bryner smör får det en djupare, rundare och nötigare smak som förhöjer smaken på andra 
ingredienser. Passar utmärkt till t.e.x pasta, bakverk och fisk.


