
Schalottenlök  

Finkrossade Tomater  Balsamvinäger  

Vitlöksklyfta  

Körsbärstomater  Portobello  

Tagliatelle

Panko Ströbröd  Salvia  

Pecorino Tomatpassata   

25-35 minuter    F   

Tagliatelle med portobello- och tomatsås 
krispig salviapangrattato
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1. Förbered råvaror
Sätt ugnen på 200°C. Koka upp vatten* i 
en vattenkokare. 

Finhacka schalottenlök och vitlök. 

Grovhacka portobello. 

Halvera körsbärstomater. 

Plocka och finhacka salviabladen [1/2 påse, 2 pers]. 

Riv pecorino.

2. Rosta pangrattato
Blanda hackad salvia, panko, pecorino och en 
skvätt olivolja* i en bunke. 

Strö salviablandningen på en plåt med 
bakplåtspapper och rosta i ugnen i 8-10 min, eller 
tills pangrattaton är gyllene och frasig.

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme medan pangrattaton tillagas 
i ugnen. 

Fräs svamp, körsbärstomater och schalottenlök i 
4-5 min, eller tills de börjar bli mjuka. 

Tillsätt vitlök och fräs i ytterligare 1 min.

4. Sjud tomatsås
Tillsätt balsamvinäger och en nypa socker* till 
pannan och fräs i ca 1 min. 

Tillsätt krossade tomater, passata och en skvätt 
vatten. Låt såsen sjuda i 4-5 min. 

Rör ner en klick smör*. 

TIPS: Tillsätt mer vatten om såsen blir för tjock.

5. Koka pasta
Häll det kokande vattnet från vattenkokaren i en 
kastrull. Koka tagliatellen i 4-5 min, eller tills den 
är 'al dente'. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka pastan i kastrullen. 
Ringla över en skvätt olivolja*.

6. Servera
Fördela pastan mellan era tallrikar och skeda över 
portabello- och tomatsås. 

Toppa med salviapangrattato och hugg in.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, bakplåt, 
rivjärn, skål

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Portobello 150 g 300 g

Körsbärstomater 1 paket 1 paket

Salvia 1/2 påse 1 påse

Pecorino Romano ost 7) 2 st 3 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Finkrossade tomater 1 burk 2 burkar

Tomatpassata 200 g 400 g

Smör* 7) efter smak & behov

Tagliatelle 8) 13) 250 g 500 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
597 G

Energi 403 kj/96 kcal 2404 kj/575 kcal
Fett 2 g 11 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 15 g 88 g
Varav sockerarter 2 g 15 g
Protein 4 g 27 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,2 g 1,5 g

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.


