
Penne  

Nötfärs  Lök  

Zucchini  

Vitlök  Morot  

Gemsallad Riven Mozzarella  

Krossade Tomater   Hello Mexico  

 FAMILJ  30-35 minuter    H   

Ugnsbakad pasta bolognese 
med nötfärs, mozzarella och gemsallad
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1. Koka pasta
Sätt ugnen på 200°C. 

Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten*. 
Häll i penne när det kokar. Koka i 11 min, eller tills 
‘al dente’. 

Häll av vattnet i ett durkslag och häll sedan tillbaka 
pastan i kastrullen. Ringla över en liten skvätt 
olja* så att pastan inte blir för klibbig. Sätt åt sidan 
med lock.

2. Förbered grönsaker
Riv morot och zucchini [1/2 st,  2 pers]. Finhacka vitlök 
och lök.

3. Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor kastrull på 
medelvärme. Fräs lök, vitlök och Hello Mexico 
kryddmix i 1-2 min. 

Tillsätt nötfärsen och stek i 2-3 min. Rör ner 
morötterna och zucchinin. Stek i ytterligare 
5-6 min. 

Häll i krossade tomaterna i kastrullen och låt koka 
i 2-3 min tills såsen är varm. Smaksätt med salt* 
och peppar*.

4. Gratinera bolognesen
När pastan är klar, häll över den i köttfärssåsen 
och rör om ordentligt. 

Ta fram en ugnsform och häll över pasta och 
kötfärssåsen. Strö över riven mozzarella [1/2 påse, 
2 pers]. 

Gratinera i ugnen tills osten har smält och är 
gyllenbrun, 8-10 min.

5. Skiva sallad
Under tiden, skiva gemsalladen tunt och lägg den 
i en skål. Smaksätt med en skvätt olivolja*, salt* 
och peppar*.

6. Servera
Servera den ugnsbakade pasta bolognesen med 
salladen vid sidan av.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, durkslag, ugnsform, 
rivjärn, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Zucchini 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Lök 1 st 2 st

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Nötfärs 250 g 500 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Gemsallad 100 g 200 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
674 G

Energi 522 kj/125 kcal 3521 kj/842 kcal

Fett 3 g 22 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 16 g 106 g

Varav sockerarter 4 g 27 g

Protein 8 g 51 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,2 g 1,0 g

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

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

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Ge barnen en uppgift! Låt var och en välja varsin grönsak som de själva får tillreda till kvällens middag.


