
Snøfrisk og pasta!

God alene, best imellom.



Snøfrisk er god alene men passer best imellom pasta og andre gode 
ingredienser. I dette heftet har vi samlet fem enkle pastaoppskrifter 
som garantert vil falle i smak.

Snøfrisk er en myk kremost som tåler oppvarming, og den egner 
seg derfor svært godt i matlaging. Osten er litt syrlig og er en god 
smaksforsterker i de fleste retter. Snøfrisk kommer i naturell og i 
fire smaksvarianter. 

Pasta finnes i alle mulige fasonger. I våre oppskrifter kan du godt 
bytte til din favorittpasta; fin eller grov, rund eller lang. Rikelig med 
salt i kokevannet er viktig for og lykkes. Vi anbefaler 1 ts (10 g) per 
liter vann. Kok alltid pastaen ett minutt kortere enn angitt på pakken. 
Dette kalles «al dente» og gir mer tyggemotstand og bedre smak. Ta 
vare på litt av kokevannet når du koker pasta, for å spe sausen eller 
pastaretten om det skulle bli litt tørt. 

Sammen med Snøfrisk smaker det meste godt.

Buon appetito!

SNØFRISK + PASTA = SANT

MAKARONIGRATENG MED PØLSE 
  
4 porsjoner
400 g makaroni 
300 g pølse
½ purre
½ blomkål
½ brokkoli
250 g Snøfrisk rødløk & timian eller naturell
2 egg
pepper, grovmalt 

Sett stekeovnen på 200 grader. Kok makaroni som anvist på pakken. 
Kutt grønnsaker og pølse i passe biter. Visp sammen Snøfrisk, egg 
og pepper. Bland inn grønnsaker og pølse. Ha over i en smurt ildfast 
form. Stek i ca. 15-20 minutter til eggeblandingen har satt seg. Brukes 
Snøfrisk naturell kan man tilsette 1 ts timian og 1 ts oregano.



LASAGNE MED LAKS 
  
4 porsjoner
1 bunt asparges, staver
250 g Snøfrisk dill eller grillet pepper 
5 ss crème fraîche
1 liten sitron, saften
salt og  pepper
15 lasagneplater
500 g laks, skiver
1 bunt vårløk, staver

TAGLIATELLE MED SOPP 
OG BACON 
  
4 porsjoner
400 g tagliatelle 
200 g bacon
500 g sopp
1 rødløk
1 ss smør
250 g Snøfrisk kantarell eller naturell
2,5 dl persille (kan sløyfes)
pepper, grovmalt

Kok pasta som angitt på pakken. Ta vare på litt av kokevannet. Kutt 
bacon i små biter og stek i en panne. Fres sopp og rødløk i smør. Spe 
Snøfrisk med 1 dl av kokevannet. Vend inn varm pasta, bacon, sopp, 
rødløk og persille. 

La aspargesen få et raskt oppkok i lettsaltet vann, skyll i kaldt vann. 
Lag ostesaus ved å blande Snøfrisk, crème fraîche, sitronsaft, salt og 
pepper. Legg lasagneplater, laks, saus, asparges og vårløk lag på lag i 
en form. Spar litt saus til toppen og dryss over små biter av vårløk og 
asparges. Stek i ovnen i ca. 20 minutter på 200 grader.



SPAGETTI MED PESTO 
  
4 porsjoner
400 g spagetti 
60 g pinjekjerner eller solsikkekjerner
125 g Snøfrisk naturell 
1 potte basilikum
2 fedd hvitløk 
8 ss nøytral olje
salt og pepper
1 pk cherrytomater

PASTASALAT MED KYLLING 
  
4 porsjoner
400 g penne
125 g Snøfrisk grillet pepper eller naturell 
3 ss yoghurt naturell  
400 g kylling, grillet eller stekt
65 g ruccola eller babyspinat
2 stilker stangselleri
3 vårløk
2 gulerøtter
 
Kok pasta som angitt på pakken og skyll raskt i kaldt vann. La renne 
av. Bland sammen Snøfrisk og yoghurt. Tilsett kylling, ruccola og grønn-
saker i små biter. For mer smak tilsettes finhakket chili eller hvitløk.

Kok pasta som anvist på pakken. Rist pinjekjernene i en tørr panne til 
de er gylne. Kjør Snøfrisk, basilikum, hvitløk, pinjekjerner, olje, salt og 
pepper i en hurtigmikser. Bland inn nykokt pasta og cherrytomater. 
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God alene, best imellom.


