
Ingefær  

Gulerod  Spidskål  

Lime  

Sesamfrø  Sojasauce    

Hvidløgsfed  Jasminris    

Koriander  Svinekamfilet  

Peanuts  Forårsløg  

 BØRNEVENLIG   HURTIG  25-35 minutter    G   

Asiatisk svinekød 
med hvidløgsris & koriander
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1. Kog ris
Pres eller hak hvidløg. 

Opvarm en smule olivenolie* og en klat smør* i en 
gryde ved middelhøj varme. 

Svits 1/2 hvidløg i 1-2 min. Tilsæt ris, vand* og et 
nip salt*. Bring i kog. Sænk til lav varme. 

Kog ris i 15-20 min, eller indtil vandet* 
er absorberet.

2. Bland marinade
Skræl og riv ingefær fint. Skær lime i både. 

Bland resterende hvidløg, ingefær, soja, sukker*, 
sesamfrø og limesaft [1 spsk, 2 pers. | 2 spsk, 
pers.] i en skål.

3. Forbered grøntsager
Snit spidskål fint. Riv gulerod. 

Snit forårsløg fint. Hak peanuts groft.

4. Steg kød
Skær svinekød i 2 cm tykke skiver. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg svinekød i 1 min. Tilsæt marinade. Steg 
under omrøring i 2 min.

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

5. Tilsæt grøntsager
Tilsæt spidskål og gulerod. Steg under omrøring 
i 2-4 min.

6. Server
Anret hvidløgsris, svinekød og grøntsager 
på tallerkener. Top med forårsløg, koriander 
og peanuts. 

Server med limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, vand, smør

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) 20 g 40 g

Jasminris 150 g 300 g

Vand* 350 ml 700 ml

Ingefær 1 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Sojasauce 11) 13) 50 ml 75 ml

Sukker* (trin 2) 1,5 spsk 3 spsk

Sesamfrø 3) 10 g 20 g

Spidskål 200 g 400 g

Gulerod 2 stk 3 stk

Forårsløg 1 stk 2 stk

Peanuts 1) 20 g 40 g

Svinekamfilet 1 pakke 1 pakke

Koriander 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
557 G

Energi 429 kj/103 kcal 2391 kj/572 kcal

Fedt 3 g 17 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 16 g 89 g

Heraf sukkerarter 4 g 20 g

Protein 3 g 15 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 1,1 g 6,3 g

Allergener
1) jordnødder 3) sesam 7) mælk 11) soja 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 FAKTA  
Sojasauce i sin nuværende form har sin oprindelse i Kina under det vestlige Han-dynasti for ca. 2.200 år 
siden, og fremstilles af bl.a. gærede sojabønner.


