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1. Förbered råvaror
Koka upp vatten* i en kastrull. Skala och finhacka 
ingefära [1/2 st, 2 pers] och vitlök. Riv limezest tills 
du har en generös nypa och dela limen i klyftor. 

Finhacka koriander (spara några blad till garnering). 

Dutta laxen torr med hushållspapper, ta bort 
skinnet och finhacka filéerna - ju mindre bitar 
desto bättre då fisken lättare binds samman med 
de övriga ingredienserna.

VIKTIGT: 1) Se till att laxen är avfrostad innan 
tillagning. 2) Skrubba din lime innan du river zesten.

2. Forma laxkakor
Blanda limezest, koriander, vitlök, ingefära, lax, 
panko, majonnäs och en skvätt limejuice i en 
bunke. Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Forma laxkakor genom att pressa fiskfärsen med 
händerna till ungefär 3-4 cm jämntjocka biffar. Det 
blir 2 stycken per person.

TIPS: Om du gör biffarna för tunna håller de 
inte ihop. 

3. Koka nudlar
Tillsätt nudlarna till det kokande vattnet och låt 
koka i 7-8 min, eller tills de är mjuka. 

Häll av vattnet och skölj under kallt vatten.

4. Stek laxkakor
Smält en klick smör* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek laxkakorna tills de är gyllene, 
2-3 min på varje sida. Tillsätt mer smör* när du 
vänder dem. 

Lägg dem på en tallrik och täck över 
med aluminiumfolie.

VIKTIGT: Laxkakorna är färdiglagade när köttet 
är ogenomskinligt i mitten.

5. Woka nudlar och grönsaker
Kärna ur och finhacka chili. 

Skär morot och zucchini i små bitar. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i samma stekpanna 
och fräs morots- och zucchinibitarna i 1-2 min. 

Tillsätt nudlarna, krydda med en nypa salt* och 
peppar* och blanda runt.

6. Servera
Fördela nudlar, grönsaker och laxkakor 
mellan era tallrikar och garnera med den 
resterande koriandern. 

Strö chili (stark!) och en skvätt sojasås ovanpå. 
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, stekpanna, kastrull, durkslag, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Ingefära 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Lime 1 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Laxfilé 4) 200 g 400 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket

Chili (stark!) 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Zucchini 150 g 300 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
417 G

Energi 792 kj/189 kcal 3301 kj/789 kcal
Fett 6 g 27 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 23 g 96 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 9 g 38 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 1,0 g 4,2 g

Allergier
4) Fisk 8) Ägg 9) Senap 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 LAXKAKOR!  
Laxkakor är busenkla att göra och du kan variera smaksättningen på tusen olika sätt. Lax funkar perfekt 
med kryddiga, skarpa och syrliga smaker.


