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Spaghetti bolognese 
med pangrattato
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1. Förbered grönsaker
Finhacka lök. 

Pressa vitlök. Skala och riv sedan morot. 
Skiva champinjoner. 

Grovhacka persilja.

2. Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Stek lök och nötfärs tills köttet 
är gyllenbrunt, ca 3-4 min. 

Sänk till medelvärme och tillsätt vitlök, morot och 
svamp. Stek i 2-3 min. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

Koka upp en kastrull med välsaltat vatten*. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

3. Häll i krossade tomater
Rör i Hello Mexico kryddmix och krossade 
tomater i stekpannan. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*. 

Låt såsen sjuda under lock på låg värme tills den 
har tjocknat något, ca 20 min. 

TIPS: Tillsätt en skvätt vatten om såsen blir för 
tjock.   

4. Koka spaghetti
Lägg i spaghettin i kastrullen och låt koka i 10 min, 
eller tills ‘al dente’. 

Häll av pastan i ett durkslag och häll den sedan 
tillbaka i kastrullen. Ringla över en skvätt olja* 
så att pastan inte blir för klibbig. Sätt åt sidan 
med lock.

5. Laga pangrattato
Riv parmesan och lägg i en torr stekpanna på 
medelvärme tillsammans med panko. Rör om tills 
osten har smält, ca 2-3 min. 

Sätt pannan åt sidan och låt pangrattaton svalna i 
några minuter.

6. Servera
Servera spaghetti med bolognese i djupa tallrikar.
Toppa med pangrattato och persilja. Krydda med 
salt* och peppar* efter smak.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, 
vitlökspress, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Nötfärs 250 g 500 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g
Krossade tomater, basilika 1 paket 2 paket

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Parmesan 7) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
674 G

Energi 557 kj/133 kcal 3753 kj/897 kcal
Fett 3 g 19 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 18 g 123 g
Varav sockerarter 4 g 30 g
Protein 8 g 53 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,4 g 2,6 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Barn lär sig genom att röra, smaka, känna, lukta, observera, läsa och lyssna. Därför är köket en perfekt 
miljö för lärande.


