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1. Koka ris
Pressa vitlök. Skala och riv ingefära [2 tsk, 2 pers | 
4 tsk, 4 pers]. 

Smält smör* och en skvätt olja* i en stor kastrull 
på medelvärme. Fräs vitlök och ingefära i 1-2 min. 

Tillsätt ris och vatten* (se ingredienslistan) och 
koka upp. Sänk till låg värme, lägg på ett lock och 
låt sjuda 10-15 min tills riset är klart.

2. Förbered avokadosallad
Skär gurka och avokado i 1 cm stora bitar. 

Dela lime i klyftor. 

Blanda gurka, avokado, sesamfrön och limejuice 
[1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers] i en skål. Krydda med 
en nypa salt* och peppar*. 

3. Förbered grönsaker
Riv morot i långa remsor med en grönsaksskalare.

Kvarta champinjoner. 

Skär rödlök i tunna klyftor. 

Skölj kikärtorna under kallt vatten och grovhacka 
dem (alternativt använd en stavmixer). 

Finhacka koriander.

4. Fräs kikärtor
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på hög 
värme. Fräs lök i 2-3 min. Tillsätt svampen och fräs 
i 5-7 min.

Tillsätt sojasås och kikärtor och stek ytterligare i 
5-7 min. Ta av stekpannan från värmen, blanda ner 
koriander, en nypa salt* och peppar*. 

Lägg grönsakerna i en skål och ställ åt sidan. Ställ 
tillbaka pannan och enkelstek ett ägg*, 5-7 min.

5. Blanda chilidressing
Blanda gräddfil, ketchup och chili flakes 
(starka!) i en skål. Smaksätt med en skvätt 
limejuice och en nypa salt* och peppar*. 

TIPS: Ta det lugnt med chilin om du vill ha en 
mild chilidressing.

6. Servera
Lägg upp riset i djupa tallrikar och placera 
avokadosallad, morotsstrimlor och svamp- och 
kikärtsblandningen i varsitt hörn. 

Lägg ägget ovanpå som kronan på verket, ringla 
över chilidressing och avsluta med en nypa salt* 
och peppar*. 

Servera med limeklyftor vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter.

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, smör, vatten, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Ingefära 2 tsk 4 tsk

Smör* 15 g 30 g

Jasminris 150 g 300 g

Vatten* (ris) 300 ml 600 ml

Gurka 1 (liten) 1 (stor)

Avokado 1 (liten) 1 (stor)
Lime 1/2 st 1 st

Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Morot 1 st 2 st

Champinjoner 200 g 400 g

Rödlök 1 st 2 st

Kikärtor 1 paket 2 paket

Koriander 1 påse 1 påse

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Ägg* 8) 2 st 4 st

Gräddfil 7) 1 burk 1 burk

Ketchup 1 paket 1 paket

Chili flakes (starka!) efter smak 

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
719 G

Energi 493 kj/118 kcal 3542 kj/847 kcal
Fett 5 g 35 g
Varav mättat fett 2 g 14 g
Kolhydrat 13 g 91 g
Varav sockerarter 2 g 14 g
Protein 4 g 30 g
Fiber 2 g 17 g
Salt 0,4 g 2,7 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 11) Soja  13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

 HELLO CHILIDRESSING!  
Detta busenkla recept på chilidressing funkar precis lika bra som salladsdressing, ihop med pasta, som 
dipp eller som hamburgerdressing.


