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 Recept! 
Det finns mera recept på 

dantefood.com 

 

Alfons sjungande pasta 
Pasta med ketchupsås och mikrofongrönsaker. 
 
Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
1 st 
1 msk 
2 st 
1-2 msk 
100 g 
2 dl 
½ dl 
1 msk 
 
 
 
300 g 
 
8 st 
8 st 
 

Finhackad rödlök 
Matolja 
Hackade tomater 
Tomatpuré 
Krossad tomat 
Veg eller kycklingbuljong 
Rödvinsvinäger 
Socker 
Olivolja 
Salt och svartpeppar 
 
Pasta  
Saltat vatten till kokning 
Blomkåls mikrofoner 
Broccoli mikrofoner 
 

Fräs löken i oljan tills den svettas. 
Lägg i tomat, tomatpuré, krossad tomat, buljong, 
rödvinsvinäger, socker och låt det koka i 15 min. 
Mixa och häll i lite olivolja till en slät sås. 
Smaka av med salt och svartpeppar. 
 

Koka pastan i saltat vatten som det står på paketet. 
Sista 2 min tillsätter du mikronfongrönsakerna och 
kokar i pastan.  
 

Sila pastan och mikrofongrönsakerna under sjungande 
minikockar. 
 

Blanda pastan med ketchupsåsen. 
Passar bra med riven ost och glada barn. 
 

OBS! Har du gjort färsk pasta skall du koka pastan 
och grönsakerna var för sig.  

 

Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
400 g 
3 st 
1 msk 
1 tsk 
Ca 1 msk 

Vetemjöl special 
Ägg   
Olivolja  
Salt  
Vatten  

Lägg mjölet i en matberedare, knäck äggen i tre gropar i 
mjölet, tillsätt olja och salt, kör mixen tills det blir som 
smulpajdeg, om den känns torr tillsätt lite vatten i taget, 
mjöla ett bord och knåda till en fin, slät och fast deg, låt 
vila i kyl i ca 1 tim. Skär degen som brödskivor och kavla 
ut till knappt 1mm plattor, rulla ihop och skär 1 mm 
skivor tjillivippen och du har spaghetti eller använd 
pastamaskin, häng upp pastan på en pinne. Koka upp 
rikligt med vatten, salta och häll i lite olivolja för då kokar 
det inte över och pastan klibbar inte. Koka pastan i ca 1-2 
min. häll av vattnet. Skölj av snabbt och låt den rinna av.   

 


