
2 - Kutt aromasopp i skiver og 
finhakk sjalottløk.

1 - Forvarm ovnen til 200oC med varmluft. 
Sett på en medium kjele med vann til koking 
av pastaen, husk en klype salt i vannet. 
Legg bacon på et stekebrett. Stek i ovnen 
i ca. 10 minutter til det blir sprøtt.

4 - Mens pastaen koker, ha 2 ss stekeolje i en 
varm stekepanne. Stek soppen i 3 - 4 minutter 
til den er gyllen. Tilsett løken og stek videre til 
den er blitt blank, ca. 1 minutt. Smak til med 
salt og nykvernet sort pepper.

3 - Løsne opp pastanøstene før du har 
dem i det kokende vannet. Rør rundt med 
en gaffel i det pastaen kommer i vannet. 
La koke i 6 minutter.

8 - Til servering trenger du soppastaen, 
bacon og gremolata.

5 - Hell sausen over soppblandingen og gi 
dette et kjapt oppkok.

7 - Bland pastaen inn i soppsausen.

6 - Sil pastaen. 

9 - Ha pastaen og godt med saus i en dyp 
tallerken. Strø over gremolata og legg baconskiver 
på toppen. Kvern gjerne litt sort pepper over.

Ingredienser: Fersk eggepasta fra La Piersante - Kokkelørens soppsaus - Tørrsaltet bacon fra Jæren Smak
Aromasopp - Sjalottløk - Kokkelørens gremolata

Soppasta  *  Fersk eggepasta, tørrsaltet bacon og Kokkelørens soppsaus

Finn frem skjærebrett, kniv, stekebrett, stekepanne og pastakjele. 



Soppasta
Fersk eggepasta, tørrsaltet bacon og Kokkelørens soppsaus
Kjøkkensjefen Tore: “Sopp, persille og bacon er 
som skapt for hverandre”

Ingredienser

Fersk eggepasta 
   fra La Piersante
Kokkelørens 
   soppsaus
Tørrsaltet bacon 
   fra Jæren Smak 

Aromasopp
Sjalottløk 
Kokkelørens
   gremolata

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Visste du at...
- Vi har forelsket oss i denne nydelige
pastaen laget av italieneren Andreas Kleven
Felloni på Søndre Sæther gård i Østfold,
med lange italienske tradisjoner og de beste
norske råvarer. La Piersante er pikenavnet
til den italienske mormoren til Andreas. I
likhet med Andreas, var hun svært driftig
og lidenskapelig opptatt av tradisjonell
matlaging. Denne lidenskapen er videreført
med La Piersante!

- Gremolataen lager vi med persille,
sitron, hvitløk, olje og salt.

Inneholder: Melk, hvete, egg og soya.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter, sulfitt og fisk. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Nebbiolo er navnet på en erkeitaliensk
rødvinsdrue som er skapt for å nytes med
kremet sopp-pasta. Med bacon i tillegg blir
dette komplett: Nebbiolo-vin har nemlig et
spennende røkt preg over seg og kan nesten
minne om tjære på duft, i tillegg til plomme
og trøffel på smak. La deg forføre av
denne magiske matchen.

Om oss
- Vi er en liten gjeng med et enormt stort
hjerte for mat. I tillegg til «Matkasse for 2»
hos MENY tilbyr vi en matkasse med tre
inspirerende middager hver uke – rett hjem til
ditt kjøkken. Vår matkasse har det beste Norge
kan tilby av råvarer – perfekt porsjonert, med
kokkelagde sauser og dressinger, og steg for
steg-oppskrifter som gjør deg til en stjerne på
kjøkkenet. Bestill på www.kokkeløren.no

Fantastisk mat, fantastisk enkelt.


