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DIGIMAT 



Skjærebrett
Kniv
Stekepanne
To gryter
Dørslag/sil (ikke nødvendig hvis du har lokk til den ene gryta)
Sleiv
Ildfast form
Tallerken og bestikk til å spise med

 Utstyr 

MAC 'N' CHEESE

1 løk
2 fedd hvitløk
1 brokkoli 
100 g revet gulost
150 g pasta, fullkorn
1 ss smør
2 ss hvetemel
4 dl lettmelk
1 ts salt
0,5 ts pepper
Matolje
Salat
Agurk
Tomat
1-2 grove rundstykker

 Ingredienser

Vi har har pasta fra forrige uke og revet ost i fryseren.
Denne kan også lages med andre grønnsaker og annen
type pasta, og man kan tilsette f. eks skinke eller bacon.
Spar restene i kjøleskapet, eller frys dem ned.
Vi sparer resten av rundstykkene i fryseren til senere.

 Smarte tips 



Forvarm stekeoven til 225°C.
Kok opp vann til pasta i den ene gryta. Når
vannet koker har du i pastaen. Når man gjør
dette kommer litt an på hva slags komfyr man
har, og hvor fort vannet koker. Kok pastaen «al
dente» (litt kortere enn anvist på pakningen) og
tøm av vannet. 
Finhakk løk og hvitløk. Del brokkoli i mindre
bunter og skjær brokkolistilken i skiver eller biter.
Varm opp litt olje i stekepanna, ca 1-2 ss. Stek løk
og hvitløk raskt i panna og legg til side. Stek så
brokkolien i noen minutter.
Smelt smør i den andre gryta, og rør ut hvetemel
i det smeltede smøret. Ha i melk, rør godt og
varm til kokepunktet. Ta gryta av varmen og rør
inn litt mer enn halvparten av osten.
Varm opp (men ikke kok!) under omrøring til
sausen tykner noe. Smak til med salt og pepper.
Bland sammen grønnsaker og pasta i ei ildfast
form og hell sausen over. Strø over resten av
osten.
Stek i forvarmet ovn på 225 °C i omtrent 20
minutter. 
Mens maten står i ovnen lager vi salat. Vask og
kutt salat, agurk, tomat og gjerne rødløk. Bland
sammen til en frisk salat.
Etter 10 min: Legg inn 1-2 frosne rundstykkene
på en rist eller ved siden av mac ‘n’ cheese-
formen, og stek i 10-12 minutter. De skal være
gjennomvarme og litt gylne. 
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