
Spaghetti  

Bladpersilja    Vanliga Svampar  

Vitlök  

Bacon  Schalottenlök  

Tranbär  Crème Fraîche  

Vitvinsvinäger   Morot  

 FAMILJ  40 minuter    H   

Spaghetti och svampsås 
med bacon och råkost
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1. Koka spaghetti
Koka upp vatten* (se mängd i ingredienslistan) i en 
stor kastrull. Tillsätt en nypa salt*och spaghetti. 
Låt koka i 10-12 min. Häll av i ett durkslag och för 
över pastan till kastrullen igen och ställ åt sidan 
med lock på.

2. Hacka lök och svamp
Skala och finhacka vitlök och schalottenlök. 
Skär bacon i 2 cm breda bitar. Dela svamp i 1 cm 
breda skivor.

3. Fräs bacon
Fräs lök, bacon och svamp i en stor stekpanna på 
medelvärme i 5 min.

4. Laga sås
Finhacka persilja (spara lite till servering). 
Tillsätt crème fraîche, persilja och spaghetti i 
stekpannan. Rör om ordentligt, ta stekpannan åt 
sidan och smaksätt med salt och peppar*.

5. Riv morot
Skala och grovriv morot. Blanda vitvinsvinäger, 
olivolja*, salt och peppar* i en skål. Lägg sedan till 
morot och tranbär. 

6. Uppläggning
Servera spaghettin med råkostsalladen vid sidan.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Vitlök 1 klyfta 1 klyfta

Schalottenlök 1 st 2 st

Bacon 1/2 paket 1 paket

Vanliga svampar, bruna 150 g 300 g

Bladpersilja 10 g 20 g

Morot 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 12 ml 24 ml

Crème fraîche 7) 200 g 400 g

Tranbär 20 g 40 g

Vatten* 1 l 2 l

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på de angivna ingredienserna)

PER               
100 G

PER SERVING  
466 G

Energi 969 kj/232 kcal 4515 kj/1079 kcal

Fett 13 g 59 g

Varav mättat fett 7 g 31 g

Kolhydrat 23 g 108 g

Varav sockerarter 4 g 18 g

Protein 6 g 30 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 0,4 g 2 g

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

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

 HEJ TRANBÄR!  
Tranbär brukade i äldre dar kallas för myrbär då de ofta växer på mossar och myrar. 


