
Grönsaksbuljong  

Vitlöksklyfta  Rödlök  

Pecorino Romano  

Italian Style Kryddmix  Panko Ströbröd   

BasilikaPesto   

Tagliatelle  Spenat   

Bacon   Spetspaprika  

 FAMILJ  25-35 minuter    G   

Tagliatelle 
med bacon, pesto och pangrattato
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1. Laga pangrattato
Koka upp lättsaltat vatten* i en kastrull 
tillsammans med grönsaksbuljong. 

Riv pecorino. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek pecorino, panko och Italian 
Style kryddmix under omrörning i 4-5 min tills din 
pangrattato är gyllene. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*. 

Häll över pangrattaton i en skål.

2. Förbered grönsaker
Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers] och vitlök. 

Kärna ur och hacka paprika. 

Dela bacon i 1 cm breda skivor.

3. Tillsätt spenat
Hetta upp en skvätt olja* i samma stekpanna som 
du använde tidigare på medelvärme. Stek baconen 
tills den är krispig, 3-4 min. 

Tillsätt rödlök, vitlök och paprika och stek 
4-5 min. 

Häll i spenaten och låt den slokna, 1-2 min.

4. Koka pasta
Lägg tagliatelle i kastrullen med kokande vatten  
och låt koka i 2-3 min. 

Spara 1-2 dl av pastavattnet och häll av resten. 

Lägg tillbaka pastan i kastrullen.

5. Rör ihop pastan
För över baconen och grönsakerna från 
stekpannan till kastrullen med pasta. 

Tillsätt även pastavattnet [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 
4 pers] och pesto. Rör om ordentligt.

TIPS: Tillsätt mer pastavatten om du vill ha en 
tunnare sås.

6. Servera
Fördela pastan mellan era tallrikar. Garnera 
med basilikablad och pangrattato, och maten 
är serverad.

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 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Pecorino Romano ost 7) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Italian Style kryddmix 1 paket 1 paket

Rödlök 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Spetspaprika 1 st 2 st

Bacon 1 paket 1 paket

Spenat 1 påse 1 påse

Tagliatelle 8) 13) 250 g 500 g

Pesto, grön  7) 14) 60 g 120 g

Basilika 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
346 G

Energi 849 kj/203 kcal 2935 kj/702 kcal
Fett 9 g 30 g
Varav mättat fett 2 g 8 g
Kolhydrat 23 g 79 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 7 g 26 g
Fiber 2 g 6 g
Salt 0,9 g 2,9 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 10) Selleri 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Engagera barnen! Låt dem riva ost, steka pangrattato, skala lök och vitlök, skära paprika (matkniv går 
bra!), hålla koll på pastan, steka bacon och göra sås. 


