
Körsbärstomater  

Bacon  Pasta  

Grekisk Salladsost  

Basilika  Oregano  

Röd Paprika

20-30 minuter    G   

TikTok pasta 
med körsbärstomater, bacon och grekisk salladsost



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2021-V24

Förbered råvaror
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. Koka upp en 
stor kastrull med saltat vatten*. 

Halvera körsbärstomater. 

Kärna ur och tärna paprika i 2 cm stora bitar. 

Skär bacon i tunna strimlor.

Rosta råvaror
Placera tomater, paprika och bacon på en plåt 
med bakplåtspapper. Blanda med lite olivolja*, 
salt* och peppar*. 

Placera grekisk salladsost i mitten av plåten och 
arrangera grönsaker runt om. Strö över oregano 
och rosta i ugnen i 12-15 min. 

TIPS: Använd 2 plåtar till 4 personer så 
ingredienserna blir jämnt fördelade.

Koka pasta
Tillsätt pasta till det kokande vattnet, och koka i 
11-12 min eller tills 'al dente'. 

Spara lite pastavatten* [1/4 dl | 1/2 dl], häll av resten 
och lägg tillbaka pastan i kastrullen.

Hacka basilika
Finhacka basilika. 

TIPS: Skär som en kock! Stacka upp basilikablad 
i en hög. Rulla ihop dem till en liten bunt, och skiva  
sen tunt. 

Rör ihop pasta
Mosa salladsost i mindre bitar med en gaffel 
efter tillagning. 

Tillsätt rostade grönsaker, salladsost och bacon 
och en skvätt pastavatten till den färdigkokta 
pastan, och blanda väl.

Smaka av med peppar*.

TIPS: Tillsätt mer pastavatten efter behov.

Servera
Servera TikTok-pastan i djupa skålar och toppa 
med basilika.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Bakplåt, kastrull

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Körsbärstomater 250 g 500 g

Röd paprika 1 st 2 st

Bacon, skivor 125 g 250 g

Grekisk salladsost 7) 100 g 200 g

Oregano 1 g 2 g
Pasta 13) 25) 270 g 500 g
Basilika 1 påse 1 påse

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
468 g

Energi 761 kj/182 kcal 3562 kj/851 kcal

Fett 6 g 30 g

Varav mättat fett 4 g 17 g

Kolhydrat 23 g 106 g

Varav sockerarter 3 g 13 g

Protein 8 g 37 g

Fiber 2 g 7 g

Salt 1/2 g 2,4 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 25) Soja

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello TikTok-pasta!  
Tiktok pasta är en trend från sociala medier, men receptet i sig skapades 2019 av en finsk matbloggare!


