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TILBEREDNINGSVEJLEDNING: 

 
Vi anbefaler at I opbevarer retterne i køleskabet indtil tilberedning. 

Alle vores retter er tilberedt på en måde så de sidste detaljer er nemme at få på plads derhjemme. 
Det giver jer mulighed for at nyde det mest frisklavede måltid som muligt. 

Tag gerne ostene ud af køleskabet en time før servering. 
Brød varmes ved 180 grader i 5 min. 

 
 
ANTIPASTO: 
Tag kød ud af køleskabet 40 min inden servering til temperering.  
Anret kød på tallerkner og servere med mayo. Briochebolle varmes 2 min i 18 varm ovn 
 
PRIMO PIATTO: 
Jeg glæder mig til at guide dig, sådan at du kan servere den lækreste pastaret derhjemme. Start 
med at varme tallerkner i ovn eller mikrobølgeovn. Det er et forholdsvis nemt trick, som giver et 
meget bedre resultat. I opvarmer jeres tallerkner 5 min i ovnen eller 1,5 min i mikroovnen før 
servering. 
 
Husk at læs alt inden du starter 
 
Kom saucen i en stor pande og lun den ved medium varme til den starter at boble, skru herefter 
ned for varmen, og lad saucen simre.  
 
Tag en stor gryde (min 4l.). Fyld den med meget vand (5 cm fra kanten) og kog med meget salt 
(vandet skal smage af middelhavet). Kom først pastaen i vandet, når det koger rigtig meget. Kog 
pastaen i 2 min. Tag lidt vand fra i en kop som skal bruge eventuel til saucen. 
Smag gerne på pastaen før du tager den op. Det er bedre den er ”al dente “end over kogt. 
Når pastaen er klar hældes pastavandet fra 
 
Skru op for varmen af saucen. Kom derefter pastaen i saucen og rør det hele grundigt sammen i et 
minut, så den ikke klumper. Bliver pastaen tør, så tilføj gerne lidt pastavandet. Pasta og saucen 
skal været cremet og ikke for tør eller flyende. 
Servere straks på de forvarmede tallerkner  
 
SECONDO PIATTO: 
Varm kødet og forårsløg ved 140 grader i 10-12 min. (fjern låget på take away beholderen)  
Varm saucen i mikroovn (uden låg) ved 1/2 power eller i en gryde indtil den er varm. 
Anret kødet med forårsløg ved siden af og saucen ovenpå kødet 
 
(Ekstra) FORMAGGI: 
Tag gerne ostene ud af køleskabet en time før servering. 
Klar til servering 
 
DOLCE: 
Vi anbefaler at spise desserten direkte af beholderen. 
 
 
 
 


