
Rödbeta  

Rucola  Pesto  

Skogschampinjoner  

Crème Fraiche  Pizzadeg  

Salladsost

30-40 minuter    L   

Rödbetspizza 
med grekisk salladsost, champinjoner, pesto och rucola
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1. Fräs rödbetor
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och tärna rödbeta i 1 cm stora bitar. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på hög 
värme och fräs rödbetsbitarna.

2. Tillsätt svamp
Skiva svamp medan rödbetan fräser. 

Tillsätt svampen till stekpannan och fräs i 5-7 min. 
Smaksätt med en nypa salt* och peppar*.

3. Bre crème fraiche
Rulla ut pizzadegen och medföljande 
bakplåtspapper på en plåt. 

Bre crème fraiche [1/2 paket, 2 pers] över bottnen.

4. Toppa pizzan
Fördela rödbetsbitarna och svampen över pizzan 
och toppa med smulad grekisk salladsost. 

Tillaga i ugnen 10-15 min.

5. Klicka på pesto
När pizzan är klar, klicka över pesto efter tycke och 
smak och toppa med frisk rucola.

6. Servera
Duka bordet och sätt rödbets- och svamppizzan 
på ett underlägg i mitten. 

Klipp eller skär pizzan i slices, och låt familjen 
hugga in.

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, bakplåt, skål, potatisskalare

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödbeta 2 st 4 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Pizzadeg 7) 13) 1 paket 2 paket

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Salladsost 7) 150  g 300  g

Pesto, grön 7) 14) 60 g 120 g

Rucola 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
578 G

Energi 760 kj/182 kcal 4389 kj/1049 kcal
Fett 8 g 46 g
Varav mättat fett 4 g 21 g
Kolhydrat 19 g 111 g
Varav sockerarter 3 g 19 g
Protein 6 g 37 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,9 g 5,2 g

Allergener
7) Mjölk 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.

 HELLO PIZZA BIANCO!  
En pizza bianco är en pizza serverad utan tomatsås där exempelvis crème fraiche har använts istället. 
Genom att skippa tomaterna ger du toppingen huvudrollen och tillåter dig leka mer med smaker.


