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med bacon och spenatsallad
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1. Dela bacon
Koka upp välsaltat vatten* i en stor kastrull. 

Skiva rödlök i tunna skivor. Skär gurka i 
tunna halvmånar. 

Skär bacon i 1 cm breda bitar.

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

Spara 1 dl av pastavattnet i en skål och häll sedan 
av resten av vattnet i ett durkslag. 

Häll tillbaka spaghettin i kastrullen och sätt åt 
sidan. Rör i en skvätt olja* och sätt på ett lock för 
att behålla värmen. 

TIPS: Rör kontinuerligt runt i pastan så den inte 
klibbar samman.

3. Laga sås
Knäck ägg* i en medelstor skål och vispa dem 
lätt med en ballongvisp. Tillsätt riven parmesan, 
matlagningsgrädde (1/2 paket för 2 pers / 1 paket 
för 4 pers) och en generös nypa peppar*. Blanda 
väl och ställ åt sidan.

4. Stek bacon
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på medelvärme. 

Bryn bacon i 7-8 min tills bitarna är gyllenbruna 
och knaperstekta. 

Lägg till rödlöken och bryn i 3 min tills den är mjuk 
och väldoftande.

Rör i spaghettin i stekpannan. Rör sedan i  
hälften av spenaten tills den sloknat.

5. Blanda sås & pasta
Ta av stekpannan från värmen. 

Häll i äggblandningen och 1/3 - 1/2 av det sparade 
pastavattnet. Blanda väl och tillsätt mer 
pastavatten om såsen är för tjock. Krydda med 
salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Det är viktigt att ta av pannan från 
värmen innan äggblandningen tillsätts så att äggen 
inte steks. Värmen från stekpannan är tillräcklig för 
att tillaga carbonarasåsen.

6. Servera
Blanda resterande spenat och gurkan i en skål 
tillsammans med balsamvinäger. Krydda med 
salt* och peppar*. 

Fördela spaghetti carbonara mellan era tallrikar 
och servera med salladen vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina 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, 
skålar, ballongvisp 

Skafferivaror
Salt*, peppar*, olja*, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Gurka 1 st 2 st

Bacon 140 g 280 g

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Parmesan  7) 1 st 2 st

Matlagningsgrädde 7) 1/2 paket 1 paket

Spenat 100 g 200 g

Balsamvinäger 14) 25 ml 50 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
490 G

Energi 768 kj/184 kcal 3764 kj/900 kcal

Fett 8 g 38 g

Varav mättat fett 3 g 17 g

Kolhydrat 20 g 99 g

Varav sockerarter 2 g 10 g

Protein 8 g 37 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,4 g 2,1 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO HONUNG!  
Visste du att bin från en enda bikupa besöker runt 225 000 blommor varje dag?


