
Bolognese
Baserat på ärtprotein
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200 g

1 burk krossade tomater, 400 g

Tomatpuré, 140 g

Olivolja

Pasta

Färsk basilika

985 KJ
234 kcal

Per portion färdig rätt (275 g)

4 portioner

Vegansk

Glöm inte köpa:

Serveringsförslag



Energifördelning (per 100 g) per portion färdig rätt (275 g)*

Energi 1 484 KJ/352 kcal 985 KJ/234 kcal
Fett 5,7 g 5,2 g
–  varav mättat fett 0,8 g 0,6 g
Kolhydrater 16 g 14 g
–  varav sockerarter 4,4 g 6,6 g
Fiber 6,1 g 4,3 g
Protein 56 g  31 g
Salt 6,8 g 3,8 g

Tillagning:
Häll ärtprotein, kryddor och 5 dl kallt vatten i 
en gryta. 
Låt blandningen dra i minst 5 minuter. 
Tillsätt 1 msk olivolja. 
Värm upp rätten under omrörning tills den 
kokar. 
Tillsätt tomatpuré och krossade tomater och 

koka vidare i 2 minuter under konstant omrör-
ning. Servera med pasta och färsk basilika.

Förslag på variation:
Tillsätt grönsaker, ost eller vegansk topping.

Smaklig måltid!

Ingredienser:
Texturerat ärtprotein (EU), vegetabilisk grönsaksbuljong (maltodextrin, 
jästextrakt, salt, florsocker, rapsolja, persilja, morotspulver, torkad pur-
jolök, peppar, libbsticka), tomatpulver, salt, jästextrakt, maltodextrin, 
vitlökspulver, potatisstärkelse, oregano, peppar, rosmarin, kakao.

 

Glöm inte köpa:
1 burk krossade tomater, 400 g
Tomatpuré, 140 g
Olivolja
Pasta
Färsk basilika

TILLAGNING

200 g
Innehåll: Texturerat ärtprotein 
150 g, kryddmix 50 g  
(4 portioner)

Rör ner påsens innehåll i 
5 dl kallt vatten. 

Bäst före:

Partinr:

Förvaring: 
Förvaras torrt och undvik direkt 
kontakt med solljus. Miljövän-
ligt, återvinningsbart material, 
sorteras som plast.
Förpackat i Danmark.

 *Inkl. tomatpuré, hackade tomater och olja. Pasta ingår inte.

Kan även tillagas i mikrovågsugn 
i cirka 4 minuter på 750 watt.

Azelis Denmark A/S
Lyskær 5
2730 Herlev
www.azelis.comVegansk

Vänta 5 minuter.
Tillsätt 1 msk olivolja.

Tillsätt resten av ingre-
dienserna och tillaga.

Servera.


