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MITEN KOKATA TÄYDELLINEN PASTA VOISSA 

1. Lisää isoon kattilaan suolattua vettä. 
Jokainen 100 grammaa pastaa tarvitsee litran vettä. 

Ole antelias suolan suhteen - veden tulisi maistua mereltä! 

2. Kiehauta vesi ja laita tuore Miccolo-pasta kattilaan. 
Erota pastat, jotta ne eivät tartu yhteen. Älä huoli 

ylimääräisistä riisijauhoista paketissa. Ne on siellä, jotta pastasi ei  
tarttuisi yhteen. Niitä ei tarvitse laittaa kattilaan. 

3. Kypsennä pastaa noin 1-2 minuuttia vähemmän, kuin mitä paketin ohjeessa 
sanotaan. Pastan kypsyminen viimeistellään kastikepannulla ja pidetään 

pasta silti ”al dente” 

4. Kun pasta kiehuu, kuumenna voi varovasti paistinpannussa varoen 
ettei se pala. Siirrä pasta lusikalla pannuun voin kanssa.  

Varmista, että osa pastavedestä pääsee pannuun. 
Lisäämällä tärkkelyspitoista pastavettä et vain lisää makua vaan se myös auttaa 

kastikkeen tarttumista pastaan. Sekoittamalla pastaa saat sen tärkkelyksen vapautumaan 
 ja näin se emulgoi kastikkeen!  

Lisää tarvittaessa vielä muutama lusikka pastavettä 
oman makusi mukaan. 

5. Laita voikastike pastan päälle ja koristele haluamillasi lisukkeilla. 

Buon Appetito! 

VINKKI ! 

” Pastakastikkeita ei tulisi missään tapauksessa kaataa suoraan pastan päälle 
se tulisi aina käyttää paistinpannun kautta ” 
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MITEN KOKATA TÄYDELLINEN PASTA JA KASTIKE 

1. Lisää isoon kattilaan suolattua vettä. 
Jokainen 100 grammaa pastaa tarvitsee litran vettä. 

Ole antelias suolan suhteen - veden tulisi maistua mereltä! 

2. Lisää kastike paistinpannulle ja lämmitä varovasti - Älä anna sen kiehua liikaa, 
sillä se voi muuttaa kastikkeen makua! Saadaksesi kaikki kastikkeet pois 

purkista - lisää ruokalusikallinen pastan keitinvettä purkkiin -  
pyöräytä ja kaada kastikepannuun. 

3. Kiehauta vesi, lisää tuore Miccolo-pasta ja 
keitä 1,5 minuuttia vähemmän kuin pastapakkauksen takaosassa olevassa ohjeessa sanotaan. 

4. Nosta pasta kiehuvasta vedestä ja laita se suoraan kuumaan 
kastikepannuun ja kiehauta. Näin pasta imee kastikkeen itseensä ja vapauttaa 

tärkkelystä. Tällä tavoin kastikkeesta tulee vielä parempi. Muista lisätä ylimääräistä 
tärkkelyspitoista pastavettä joitain lusikallisia. Sekoita varovasti.  

Kastikkeen pitäisi nyt olla emulgoiva. Jos se näyttää hieman liian kuivalta, lisää vielä 
pastavettä. Jos se näyttää vetiseltä, pidä kaikki liikkeessä ja näet kastikkeen sakeutuvan.  

Kastikkeen teko ei kuitenkaan saisi kestää yli 3 minuuttia! 

5. Tarjoile suoraan lautaselle ja kaada päälle runsaasti kastiketta. 

Buon Appetito! 

VINKKI ! 

” Lisää aina pastakastikepannuun pastan keitinvettä, näin saat sakeamman kastikkeeen ” 
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TUOREPASTOJEN KYPSYMISAJAT 

Pastan kypsyminen riippuu pastan muodosta ja koosta. 
Kypsymisaika on al dente 

   

  Muoto     Kypsennysaika suositus al dente  

  Tagliatelle     1-1,5 min 

  Spaghetti     1,5-2 min 

  Fusilli, Rigatoni    2-3 min 
  Paccheri, Penne  

  Conchiglie     2,5-3 min 
  Gnocchi, Trecce  

  Caserecce     3 min


