
OPSKRIFTER MED PASTA



Til 4 personer 
Det skal du bruge: 

Multe 
• 500 g. multe 
• 2 skalotteløg 
• 50 g. sorte oliven fra Olifa 
• 100 g. tomater 
• Saltede kapers fra Olifa 
• 50 g. tør hvidvin 
• 5 g. tørret oregano fra Olifa 
• 5 g. ekstra jomfruolivenolie fra 

Valpolicella fra Olifa 

Billedet er fra felicetti.it

SPAGHETTONI MED MULTE, ROGN 
& SPRØD ARTISKOK

Mullerogn 
• 150 g. multerogn 
• 200 g. salt 
• 200 g. sukker 
• 20 g. dild 
• Skallen af 1 økologisk appelsin 
• Skallen af 1 økologisk citron 

Sprøde artiskokker 
• 4 artiskokker 
• Saften af 1 økologisk citron 
• 20 g. hakket persille 
• 5 g. ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 
• 5 g. salt 

Spaghettoni 
• 320 g. spaghettoni fra Il Cappelli-serien 
• Salt 
• 5 g. ekstra jomfruolivenolie, Terre di Olifa fra Olifa  

Sådan gør du: 
Mulle 
• Afskæl og fileter multen og skær den i tern. 
• Lynsteg multen på en pande, og tilsæt hvid-

vinen. 
• Når vinen er fordampet, tilsætter du de 

resterende ingredienser til multen og lader 
fisken simre i 10 minutter. 

 
Multerogn 
• Bland salt, sukker og krydderierne. 
• Mariner multerognen i blandingen i 6 timer 

ved stuetemperatur. 
• Skyl rognen og hæng den til tørre. 

Sprøde artiskokker 
• Trim artiskokkerne, så der kun er hjerterne tilbage. 
• Brug en udstikker til at skære dem i tynde spåner og 

gem dem i vand, is og citron. 
• Krydr dem med olie, salt, peber og hakket persille. 

Spaghettoni 
• Kog spaghettonien i rigeligt saltet vand. 
• Dræn din spaghettoni 3 minutter før du ønsker at 

tilberede retten. 
• Tilsæt spaghettoni i fisken og lad det simre sammen i 

et par minutter. 
• Server spaghettoni med de sprøde artiskokker og 

fuldend retten med lidt revet multerogn. 

https://tommaso.dk/collections/se-alle/products/oliven-celline
https://tommaso.dk/collections/se-alle/products/saltede-kapers-70-g
https://tommaso.dk/collections/se-alle/products/oregano-16gr
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop
https://tommaso.dk/collections/pasta/products/il-cappelli-okologisk-spaghettoni-500-g
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie


Til 4 personer 
Det skal du bruge: 

Citruspesto 
• 2 fennikler 
• 10 g. ekstra jomfruolivenolie Terre di 

Olifa fra Olifa 
• 5 ml. grapejuice 
• 5 ml. citronsaft 
• 5 ml. appelsinsaft 
• 20 g. ristede mandler 
• 20 g. soltørrede tomater fra Olifa 
• 5 g. ansjoser i olie 
• Salt 
• Peber 

Sådan gør du: 

Fennikler 
• Skær fennikler i Julienne-strimler og dampkog dem i ca. 10 minutter. 
• Marinér dem i citrussafterne og olie i 5 timer i køleskabet. 
• Skil fenniklerne fra væsken og purér dem i en blender med de rsitede mandler, 

soltørrede tomater og ansjoserne. Smag til med de enkelte ingredienser til den får lige 
den smag, du er mest fan af. 

Mandarinpulver 
• Tør mandarinskrællerne i 5 timer ved 50⁰. Purér med en blender og sigt det bagefter. 
• Pennoni 
• Kog Pennonien i rigeligt saltet vand. 
• Afdryp og svits dem i en gryde med citruspestoen. 
• Drys en tallerken med citrusstøv og arranger Pennonien med de skrællede citrus-

frugter. 

Pennoni 
• Kog Pennonien i rigeligt saltet vand. 
• Afdryp og svits dem i en gryde med citruspestoen. 
• Drys en tallerken med citrusstøv og arranger Pennonien med de skrællede citrus-

frugter.

Billedet er fra felicetti.it

PENNONI MED CITRUSPESTO

Mandarin pulver 
• 50 g. økologisk mandarinskræl 

Pennoni 
• 320 g. Pennoni fra Il  Cappelli  

serien 
• Salt 
• Ekstra jomfruolivenolie Terre di 

Olifa fra Olifa 
• Kødet fra citrusfrugter

https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie
https://tommaso.dk/collections/pasta-delikatesser/products/soltorrede-tomater-pate-pom-secchi
https://tommaso.dk/collections/pasta/products/il-cappelli-okologisk-rigatone-romano-500-gr
https://tommaso.dk/collections/pasta/products/il-cappelli-okologisk-rigatone-romano-500-gr
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie


Til 4 personer 

Det skal du bruge: 
• 1 pakke Pennoni fra Il Cappelli-serien 
• 1 medium størrelse blæksprutte 
• 2 gulerødder 
• 2 seleristave 
• 1 porre 
• 500 g. tomatsauce La Rustica fra Olifa 
• 1 glas Pinot Grigio fra Corte Giara, Allegrini 
• Hvidløg 
• Ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 

Sådan gør du: 
• Hak alle grøntsager og svits dem med olie og hvidløg. 
• Tag blækspruttetaklerne og skær dem i tern, tilsæt dem grøntsagerne og brun dem 

kort. 
• Tilsæt vinen og hæld måske et lille glas op til dig selv. 
• Tilsæt tomatsaucen og lad det hele simre i 30 minutter. 
• Smag til med salt og peber. 
• Kog Pastaen al dente i rigeligt saltet vand. 
• Når pastaen er klar, så bland det med din ragout og server med et godt glas vin, 

f.eks. Il Seggio fra Poggio al Tesoro. 

Billedet er fra felicetti.it

PENNONI MED BLÆKSPRUTTERAGOUT

https://tommaso.dk/collections/pasta/products/il-cappelli-okologisk-rigatone-romano-500-gr
https://tommaso.dk/collections/saucer/products/oliefa-sugo-contadina-retr
https://tommaso.dk/collections/allegrini/products/2020-corte-giara-pinot-grigio
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop


Til 4-6 personer 

Det skal du bruge: 
• 1 pakke Spaghetti eller Spaghettoni fra                  

Il Cappelli-serien 
• 1 stor porre 
• 4 salsicce (pølser) 
• Soyasauce 
• Ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 
• Salt og Peber 

Sådan gør du:
• Skær del hvide del af porren i skiver og kog den i lidt olie og en skefuld soya-

sauce. 
• Riv hjertet af porren med et julienne- jern, hak det derefter fint og læg det til 

side. 
• Fjern skindet fra pølserne og skær i tern. 
• Brun dem på en jernpande og bland med et halvt glas hvidvin, f.eks. Pinot Grigio 

fra Corte Giara, Allegrini. 
• Kom porren på panden og bland godt. 
• Kog spaghetti eller spaghettoni al dente og dræn dem godt. 
• Bland spaghettien eller spaghettonien med pølserne og porren. 
• Servér med lidt hakket porre som drys. 

Billedet er fra felicetti.it

SPAGHETTI MED PORRE OG SASICCIA

https://tommaso.dk/collections/pasta/products/felicetti-monograno-matt-spaghetti
https://tommaso.dk/collections/pasta/products/il-cappelli-okologisk-spaghettoni-500-g
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop


Til 4 personer 

Det skal du bruge: 
• 1 pakke Penn Rigate fra Il Cappelli-serien 
• 500 g. friske svampe 
• 150 g. Grana Padano ost 
• Hakket hvidløg 
• Ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 
• Salt & Peber 

Til pasta matta 
• 250 g. mel 
• 120 g. lunken vand 
• 1 spsk. ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 
• Salt 

Sådan gør du: 

• Bland ingredienserne til pasta matta og lad det stå. 
• Rens svampene og skær dem i mundrette stykker. 
• Steg dem på en pande med lidt olie, hakket hvidløg og en smule salt. 
• Kog penne rigate meget al dente i rigeligt saltet vand. 
• Dræn pastaen godt og tilsæt den til panden med svampe. 
• Tilsæt en generøs portion revet ost. 
• Rul halvdelen af pasta matta ganske tynd og læge det i bunden af en lille rundt 

fad – eller en kasserolle, der kan tåle ovn. 
• Fyld pasta-svampemassen i gryden. 
• Rul den anden halvdel af pasta matta ud og læg det over som låg på pa-

ta-svampemassen. 
• Sæt maden ind i en opvarmet ovn ved 180⁰ i 30 minutter. 
• Servér den efter den har fået lov til at køle ned i 10 minutter. 

Billedet er fra felicetti.it

PENNE RIGATE & SVAMPE-KASSEROLLE

https://tommaso.dk/collections/pasta/products/felicetti-monograno-matt-penne-ritorte
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop


Til 4 personer

Det skal du bruge: 
• 1 pakke Spaghetti fra Il Cappelli-serien 
• 4 hummere 
• En håndfuld gule tomater 
• 1 glas gin 
• 1 fed hvidløg 
• Ekstra jomfruolivenolie fra Valpolicella fra Olifa 
• Salt 
• Den grønne del af en porre 

Sådan gør du:
• Kog hummeren og lad dem køle af. 
• Separer hovedet på hummeren fra kroppen ved at dreje dem i hver sin retning, som når du 

vrider en karklud. 
• Knæk skallen på kløerne og tag det yderst delikate kød ud. 
• Læg hummerhalen så du kan skære den over fra den øverste side. Tag alt kødet ud af 

halen. 
• Husk at beholde skallerne! Dem skal vi bruge til saucen. 
• Varm en sautérpande op med olie. Tilsæt hvidløg og porren. 
• Når det hele er varmt, tilsættes hummerskallerne og flambér indholdet med ginen. 
• Tilsæt de gule tomater og lad det koge ved medium varme i en halv times tid. 
• Pres saucen med en ske og sigt saucen. Stil saucen til side i en skål og tøm panden uden 

at vaske den. 
• Kog spaghettien meget al dente i rigeligt saltet vand og dræn dem godt, når de er klar. 
• Hæld spaghettien på panden fra saucen og tilsæt lidt olie og sauce. 
• Tilsæt saucen lidt efter lidt og servér pastaen, når den er al dente og pynt med stykker af 

hummer og finthakket porre. 

Billedet er fra familiejournal.dk

SPAGHETTI MED HUMMER 
En rigtig nytårsret 

https://tommaso.dk/collections/pasta/products/felicetti-monograno-matt-spaghetti
https://tommaso.dk/collections/olier/products/ekstra-jomfruolivenolie-fra-valpolicella-dop


FÅ MANGE FLERE TOMMASO TIPS, TRICKS OG TASTE PÅ

WWW.TOMMASO.DK

VI HAR FÅET VORES INSPIRATION FRA FELICETTE


