
Villámgyors tésztavacsorák
Neked sincs kedved egy pörgős nap után órákat állni a konyhában, 

de szeretnél valami fi nomat főzni vacsorára? 
Mutatunk hat isteni tésztát, amelyek 25-30 perc alatt elkészíthetők. 

Húsos és húsmentes recepteket is találsz köztük, ha 

A CIVITA KUKORICATÉSZTÁKAT HASZNÁLOD, 
még különlegesebb lesz a végeredmény!



TÁMOGATÓNK A

Tejszínes, aszalt paradicsomos penne csirkével
ELKÉSZÍTÉS 30 PERC 

1 A pennét sós, lobogva forró vízben megfőzzük, leszűrjük. 
A felaprított hagymát olívaolaj és a vaj keverékén megpirítjuk, 
majd hozzáadjuk a megmosott, csíkokra vágott csirkemellet, 
a félbevágott koktélparadicsomokat és a szeletelt fokhagy-
mát. Pár perc alatt összesütjük. 
2 Mikor elfőtt a paradicsom leve, felöntjük a tejszínnel, rádob-
juk a felkockázott aszalt paradicsomot, sózzuk, borsozzuk. Há-
rom percig alacsony lángon főzzük, majd kiszedjük a húst, 
a maradék ragut pedig botturmixszal összepürésítjük. 
3 A paprikát megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk, apró koc-
kákra vágjuk. Hozzáadjuk a szintén fi nomra vágott lestyánt 
vagy zellert, jól elkeverjük.
4 A pennét összeforgatjuk a paradicsomos krémmel, vissza-
tesszük a csirkecsíkokat, és tányérokba szedjük. A tetejüket 
megszórjuk a kápiás-zöldfűszeres keverékkel.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
50 dkg penne 
1 közepes fej vöröshagyma
olívaolaj
1 evőkanál vaj
50 dkg csirkemellfi lé
20 dkg koktélparadicsom
2 gerezd fokhagyma
2 dl főzőtejszín
20 dkg olajban eltett aszalt 

paradicsom 
só, bors
1 darab kápia paprika
1 ág lestyán vagy 1 szál angolzeller

Tipp: Főzz hozzá CIVITA PENNE TÉSZTÁT, ami remekül illik 
a zöldségragus szószokhoz, ráadásul olyan természetes alapanyag, 
mely glutén-, tojás-, vegyszer- és adalékmentes!
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TÁMOGATÓNK A

Garnélás, koktélparadicsomos, olívabogyós fusilli
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC 

1 A tésztát sós, lobogva forró vízben készre főzzük, leszűrjük.
2 A fagyasztott rákot meleg víz alatt felengedjük, majd felfor-
rósított olívaolajon pár perc alatt megpirítjuk. Hozzáadjuk a 
felaprított fokhagymát, 1 perc múlva a felezett paradicsomo-
kat, az apróra kockázott kápiát és az olívabogyót. 
3 Kissé összesütjük pár perc alatt, közben sózzuk, borsozzuk, 
majd megszórjuk a csilipaprikával és az oregánóval. A raguhoz 
adjuk a rukkolát/spenótot, majd fél perc múlva a meleg tész-
tát is. 
4 A serpenyőben jól összedolgozzuk, és ha szükséges, sózzuk. 
Citromlével meglocsoljuk, friss fűszernövénnyel díszíthetjük.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
50 dkg fusilli 
30 dkg előfőzött koktél- vagy 

garnélarák (fagyasztott)
3 evőkanál olívaolaj
3 gerezd fokhagyma
10 dkg koktélparadicsom 
1 darab kápia paprika 
15 dkg fekete magozott olívabogyó
só, bors
csipet őrölt csilipaprika
1 kávéskanál friss oregánó
5 dkg rukkola vagy bébispenót
1 darab citrom

Tipp: Készítsd az ételt CIVITA KUKORICATÉSZTÁBÓL, ami nemcsak 
fi nom, hanem karakteres ízvilágának köszönhetően remekül illeszkedik a 
garnélához és a rukkola fanyarságához.
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TÁMOGATÓNK A

Tejfölös tészta petrezselymes pirított gombával
ELKÉSZÍTÉS 30 PERC 

1 A gombákat megtisztítjuk, felkockázzuk (a tönkjét is). Az új-
hagymát vékonyra karikázzuk (a szárát is).
2 Az olajon üvegesre pároljuk a hagymát, majd több kisebb 
adagban lepirítjuk rajta a gombát (azért nem egyszerre, mert 
akkor inkább főne a sok kiengedett lében, nem pedig pirulna). 
Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a vágott petrezselyemmel. 
3 A tésztát lobogó, sós vízben kifőzzük, leszűrjük. Összekever-
jük a tejföllel, és a gombával tálaljuk.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
50 dkg barna csiperkegomba
25 dkg fehér csiperkegomba
1 csokor újhagyma
3 evőkanál olívaolaj
só, frissen őrölt bors
1 nagy csokor petrezselyem
40 dkg fusilli 
50 dkg tejföl

Tipp: Főzd meg CIVITA FUSILLI KUKORICATÉSZTÁVAL az ételt, 
a csavaros, spirálos formának köszönhetően a tejfölös-gombás szósz 
igazi telitalálat hozzá! 450 grammos kiszerelésben kapható, kétféle 
változatban, alap és magas rosttartalommal is elérhető.
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TÁMOGATÓNK A

Klasszikus carbonara spagetti
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC 

1 A tésztát lobogó, sós vízben megfőzzük, leszűrjük. A kockára 
vágott szalonnát alacsony hőfokon, serpenyőben megpirítjuk 
(ne égjen meg, szép lassan süljön ki belőle a zsír). Levesszük a 
tűzről, leöntjük a felesleges zsírt, a szalonnakockákat a serpe-
nyőben félretesszük. 
2 A tojást olyan edénybe ütjük, amit vízgőz fölé tudunk helyez-
ni. Folyamatos kevergetés mellett krémesre főzzük a tojást a 
vízgőz fölött, de ügyelünk rá, hogy ne csapódjon ki (a víz a lá-
basban ne forrjon, csak gyöngyözzön). 
3 A tésztát a szalonna mellé tesszük a serpenyőbe, jól összeke-
verjük. Ha a serpenyő már nem forró, ráöntjük a megfőtt tojá-
sos mártást, összeforgatjuk. Sózzuk, borsozzuk, és a reszelt 
sajttal tálaljuk. 

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 
50 dkg spagetti
20 dkg füstölt császárszalonna
4 tojás
só, frissen őrölt bors 
10 dkg pecorino vagy parmezán sajt

Tipp: Csempéssz egy kis újdonságot a klasszikus tésztaételbe, és főzz hozzá 
CIVITA KUKORIATÉSZTÁT, ami remekül passzol ehhez az ízvilághoz is! 
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TÁMOGATÓNK A

Bazsalikompestós spagetti parmezánforgácsokkal
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC 

1 A pesto alapanyagait botmixerrel pürésítjük, az olívaolajat 
turmixolás közben csorgatjuk bele, annyit adunk hozzá, hogy 
megfelelően krémes állagot kapjunk.
2 A tésztát lobogó, sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük. Még 
forrón összeforgatjuk a pestóval, végül parmezánforgácsokkal 
megszórva tálaljuk. 

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 
50 dkg spagetti
3-5 dkg parmezán a tálaláshoz
A pestóhoz:
5 dkg bazsalikomlevél (kb. 2 csokor)
5 gerezd fokhagyma 
5 dkg dió
5 dkg reszelt parmezán
fél-1 dl extra szűz olívaolaj
1 mokkáskanál durva tengeri só

Tipp: Próbáld ki CIVITA SPAGETTIVEL, a gluténmentes kukoricatészta istenien megy 
a bazsalikompesto ízvilágához. Lehetőleg törés nélkül tedd a vízbe, és azonnal, frissen kifőzve 
fogyaszd!
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TÁMOGATÓNK A

Négysajtos, diós penne
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC 

1 A tésztát lobogó sós vízben kifőzzük, majd leszűrjük. Serpe-
nyőben felmelegítjük a tejszínt és a mascarponét, belereszel-
jük a sajtokat, felolvasztjuk, összeforraljuk.
2 A diót 180 ºC-os sütőben 3 percig pirítjuk. A sajtmártáshoz 
adjuk a tésztát, a megmosott rukkolát, összeforgatjuk. Tálalás 
előtt megszórjuk a pirított dióval.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
50 dkg penne 
2 dl főzőtejszín 
20 dkg mascarpone 
10 dkg kéksajt
10 dkg brie sajt
10 dkg parmezán sajt
10 dkg dióbél
10 dkg rukkola

Tipp: Teszteld az ételt a tojás- és gluténmentes CIVITA PENNÉVEL, 
ami ideális alapanyag a tejszínes szósszal készült tésztákhoz, 
mert – bordázott felületének köszönhetően – remekül megtapad 
rajta a mártás. 
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