
Pasta med  
köttbullar i tomatsås  
500 g blandfärs

1 st gul lök finhackad

1 ägg

0,5 dl ströbröd

1 dl mjölk

Salt & peppar

250 g körsbärstomater

Färsk basilika

Parmesan

Pasta 

Vatten

Kryddtopping Tomat, Zucchini & Rödlök

Krämig kall sås
2 dl crème fraiche

1 msk Kryddtopping Spenat, Ramslök & Lingon

0,5 tsk salt

Gör så här:

1. Blanda ströbröd och mjölk. Låt stå någon minut.  

Blanda sedan ner kalvfärs, ägg, 1/2 finhackad lök, salt, 

peppar och kryddtopping efter smak. Forma bollar.

2. Stek hälften av löken i lite olja tills den blir mjuk och 

genomskinlig på medelhög värme.

3. Skär tomater i halvor och stek tillsammans med löken  

tills det har blivit en sås. Tillsätt eventuellt vatten.

4. Tillsätt de stekta köttbullarna i såsen.

5. Koka pasta – när pastan nästan är klar tillsätt den i 

tomatsåsen med köttbullarna och koka till al dente.

6. Riv över parmesan, strö över kryddtopping och toppa 

med färsk basilika. Servera!

Gör så här:

1. Blanda samman alla ingredienserna.

2. Toppa gärna med lite extra kryddtopping. 

Servera!

Lyfter alla pasta- och färsrätter

Piffa, toppa och strössla med  
Kockens nya kryddtopping

Perfekt till kalla såser

Kockens AB, Box 45, 291 07 Fjälkinge, 044-28 65 50, info@kockens.se kockensfoodservice.se



Nu lanserar Kockens två smakfulla kryddtoppings 
med inspiration från skog, natur och kryddträd- 
gården. De har ett vackert och dekorativt utseende 
med hackade, skurna och strimlade råvaror som ger 
olika strukturer och crunch.

Toppa din soppa!

Strössla över laxsida Piffa avokadomackan

Art.nr. Produktnamn Vikt Förpackning

80249662 Kryddtopping  

Spenat, Ramslök & Lingon

1 x 485 g Gabletop

80249762 Kryddtopping  

Tomat, Zucchini & Rödlök

1 x 485 g Gabletop

Smak och doft av  
lök, enbär och örter.

Passar bra till sallad, 
pasta, köttbullar,  
vegolasagne,  
linsgrytor och tofu.

Smak och doft av vitlök, 
basilika och oregano.

Passar bra till fisk, rustika 
rätter, soppor, havet och 
fermenterade grönsaker.

Våra kryddtoppings innehåller nya spännande råvaror som 

är färdigblandade och klara att användas – ta en nypa och 

strö över eller använd direkt i maträtten!

Båda våra kryddtoppings är en utmärkt smaksättare till 

vegoråvaror och exempelvis pokébowls.

SPENAT, RAMSLÖK  
& LINGON

Spenatflinga (potatis, 

 spenat), skivad lök,  

havssalt, vitlök, krossade 

enbär, skuren ramslök,  

hel timjan, skivad  

karljohansvamp, lingon, 

granskott och sockertång.

TOMAT, ZUCCHINI  
& RÖDLÖK 

Paprika, hackad rödlök, 

spenatflinga (potatis,  

spenat), tomat, havssalt, 

vitlök, skuren zucchini,  

basilika, rostad vitlök,  

citronjuicepulver,  

svartpeppar, krydda.


