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25-35 minuter    J   

Asiatisk kokosgryta 
med lax, nudlar och koriander
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Förbered grönsaker
Koka upp lättsaltat vatten* i en stor kastrull. 

Skär oskalad morot i halvmånar.  
Skär zucchini [1/2 st, 2 pers] i 3 cm stora bitar. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i ytterligare 
en kastrull på hög värme. Fräs zucchini och 
morotsbitar i 6-7 min.

Fräs grönsaker
Medan grönsakerna steks, riv ingefära och 
vitlök. Dela lime i klyftor. Grovhacka koriander. 
Grovhacka chili [1/2 st, 2 pers] - inklusive kärnorna! 

För över zucchini och morotsbitar på en tallrik när 
de är färdigstekta och ställ åt sidan. 

Fräs sedan ingefära, vitlök och hälften av chilin 
i samma kastrull i 3-4 min. Tillsätt currypasta och 
fräs i ytterligare 1-2 min.

Koka kokosgryta
Tillsätt kokosmjölk, vatten* (se ingredienslistan) 
och en skvätt limejuice till kastrullen. 

Krydda med en generös nypa salt* och peppar*, 
rör om och smaka av. Låt kokosgrytan sjuda i 
2-3 min.

Koka nudlar
Medan grytan sjuder, tillsätt nudlar [1/2 paket, 
2 pers] till det kokande vattnet och låt koka i 
7-8 min tills de är mjuka. Häll av vattnet och skölj 
nudlarna sedan under kallt vatten.

Tillsätt lax
Ta bort skinnet från laxen och skär den i 3 cm stor 
bitar. Lägg i laxbitarna i kokosgrytan och låt sjuda 
i 5 min. Se till att laxen är täckt av sås så den blir 
tillagad rakt igenom. 

Häll i zucchini och morotsbitar precis 
innan servering. 

VIKTIGT: Laxen är färdiglagad när köttet är 
ogenomskinligt i mitten.

6. Servera
Lägg nudlarna i djupa tallrikar eller skålar och 
sleva över kokosgrytan. Toppa med koriander, 
lite chili och 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. Var även 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap direkt 
efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, kastruller, durkslag, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Morot 1 st 2 st

Zucchini 1/2 st 1 st
Ingefära 1 st 1 st
Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Lime 1 st 1 st
Koriander 1/2 påse 1 påse
Chili s 1/2 st 1 st
Currypasta 9) 20 g 40 g
Kokosmjölk 250 ml 500 ml
Vatten* (steg 3) 1 dl 2 dl
Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket
Laxfilé 4) 2 st 4 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
518 g

Energi 709 kj/169 kcal 3669 kj/877 kcal
Fett 8 g 42 g
Varav mättat fett 5 g 25 g
Kolhydrat 17 g 86 g
Varav sockerarter 2 g 10 g
Protein 7 g 37 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 1/2 g 2,8 g

Allergener
4) Fisk 9) Senap 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello chili!  
Till skillnad från vad många tror är det inte kärnorna som är starka i en chili, utan mellanväggarna där 
fröna sitter fast. Gillar du inte stark mat är det dessa du bör skära bort.


