
Bacon  

Champignon  Spinat  

Hvidløgsfed  

Spaghetti  Pecorino Romano-Ost  

Hvidvinseddike  Balsamico      

Honning  Æble  

Grøntsagsbouillon  

Madlavningsfløde  Bredbladet Persille  

 BØRNEVENLIG  25-30 minutter    I   

Spaghetti Carbonara 
med champignon, spinat- & æblesalat
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1. Hak bacon
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Pres eller hak hvidløg fint. Skær æble i tynde både. 
Hak persille fint. Hak bacon groft. 

Bland balsamico, honning, salt*, peber* 
og olivenolie* i en skål, og stil til side. Dette 
er salatdressingen. 

2. Bland sauce
Riv pecorino. 

Bland æggeblomme*, madlavningsfløde, 
pecorino og grøntsagsbouillon i en skål. Krydr 
med en smule peber*. Pisk, og stil til side. 

TIPS: Æggeblommen gør saucen tyk og cremet.

3. Kog spaghetti
Kog spaghetti i 7 min. 

Si vand fra, og hæld spaghettien tilbage i gryden.

4. Steg bacon & svampe
Opvarm en stor stegepande med en smule 
olivenolie* ved middelhøj varme. 

Steg bacon i 5-6 min. Tilsæt svampe, og steg 
videre i 5-6 min. Tilsæt hvidløg og 1/2 spinat, og 
steg videre i 1 min. Sænk til middel varme. Tilsæt 
hvidvinseddike [1/2 pose, 2 pers.], og lad det hele 
simre i 1-2 min, eller indtil eddiken er fordampet.

5. Tilsæt spaghetti
Tilsæt spaghetti og sauce til stegepanden, og lad 
det hele simre under omrøring i 2 min. 

Smag til med salt* og peber*. Bland æble og 
resterende spinat med salatdressing i en skål.

TIPS: Hvis din stegepande ikke er stor nok, kan du 
blande det hele i gryden. 

6. Server
Anret pasta på tallerkener. Drys med persille, og 
server med salat.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, æg, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Æble 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Bacon 1 pakke 1 pakke

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Honning 1/2 pose 1 pose

Olivenolie* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Pecorino 7) 1 stk 2 stk

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Madlavningsfløde 7) 250 ml 500 ml

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Spinat 1 pose 1 pose

Champignon 200 g 400 g

Hvidvinseddike 1/2 pose 1 pose

Salt*, peber*, olie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
594 G

Energi 767 kj/183 kcal 4399 kj/1052 kcal

Fedt 9 g 55 g

Heraf mættet  fedt 4 g 24 g

Kulhydrat 19 g 110 g

Heraf sukkerarter 4 g 21 g

Protein 7 g 40 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,6 g 3,3 g

Allergier
7) mælk 8) æg 10) selleri 11) soja 13) gluten 14) sulfitter  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af allergener. Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet 
kan ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog (vand, 
løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, hvidløg, 
krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, gærekstrakt, 
sukker, aroma, rapsolie

 AL DENTE  
‘Al dente’ er italiensk og betyder ”til tanden”. Den gastronomiske betydning er at koge pastaen, så den 
stadig har ”bid”, dvs. en kerne, der ikke er helt kogt.


