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Fuldkornsspagetti med tomatsauce og kødboller 

 
I stedet for at lave kødboller kan I brune kødet og vende det i tomatsaucen. I kan også udelade kødbollerne og i stedet 
servere friskrevet parmesan til pastaen. Vi skal helst ikke spise mere end 500 gram kød fra firbenede dyr - om ugen. Så øv 
jer i at strække kødet. Fuldkorn er godt for alle de gode bakterier i fordøjelseskanalen, og så mætter fuldkornspasta bedre 
end hvid pasta. 

 
Hovedret til fire kødboller 
300 g magert hakket svine-, okse- eller 
kyllingekød 
150 g hytteost 1,5% 
1 æg 
2 spsk havregryn 
1 spsk fintrevet zittauerløg 
1 tsk groft salt 
friskkværnet peber 
 

Tomatsauce 
1 brik/dåse hakkede tomater (ca. 400 g) 
3 groftrevne gulerødder (ca. 200 g) 
3 zittauerløg i grove stykker (ca. 200 g) 
1 spsk finthakket rød chilipeber  
2 dl vand 
1 tsk groft salt 
 

Gremolata 
1 dl hakket bredbladet persille (eller 
rucola) 
2 små finthakkede fed hvidløg 
2 tsk fintrevet citronskal 
300 g tørret fuldkornsspaghetti 
 
Stegetid: Ca. 15 min. ved 175° 
 
 
Kødboller: Rør kød, hytteost, æg, havregryn, løg, salt og peber godt sammen. Stil farsen tildækket i køleskabet i ca. 15 min. 
Sæt en plade til opvarmning i ovnen. Form farsen til 30 små kødboller 
på størrelse med valnødder. Læg kødbollerne på et stykke bagepapir og træk det over på den varme bageplade. Bag 
kødbollerne øverst i ovnen. 
 
Tomatsauce: Bring tomater, gulerødder, løg, chili, vand og salt i kog i en gryde. Kog grøntsagerne ved svag varme og under 
låg i ca. 15 min. Blend tomatsaucen og smag den til. 
 
Gremolata: Bland persille, hvidløg og citronskal.  
 
Kog imens spaghettien efter anvisningen på emballagen. Vend de stegte kødboller og den afdryppede spaghetti i 
tomatsaucen og server med gremolata som drys.  
 

♥♥♥♥♥ 
 
Tomatsaucen kan bruges i en lasagne sammen med spinat (som er dampet eller tøet op og presset fri for væde), 
fuldkornslasagneplader og en mager ostesauce (f.eks. mornaysauce). 
 
 


