
Gurka  

Lime  Vitlöksklyfta  

Vitvinsvinäger     

Morot  Kycklingbröstfilé  

Sojasås    Curry (Stark)  

Jordnötssmör  Nudlar   

Kokosmjölk

Salladslök  Chili  

 FAMILJ  20-30 minuter    G   

Asiatiska nudlar 
med jordnötssås och hempicklad gurka
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1. Pickla gurka
Koka upp vatten* i en medelstor kastrull. 

Blanda vitvinsvinäger med socker*, vatten* (se 
ingredienslistan) och salt* i en skål. 

Skär gurka i tunna skivor och lägg dem i skålen. 
Rör om och se till att gurkbitarna är täckta av 
vätskan. Ställ skålen åt sidan.

2. Förbered grönsaker
Skala och tärna morot i 1 cm stora bitar. 

Pressa vitlök. 

Dela lime i klyftor. 

Skiva salladslök och chili [1/2 st, 2 pers] tunt.

3. Stek kyckling
Skär kycklingfiléer i 5 cm stora bitar. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek kycklingen i 3-4 min. 

Tillsätt morotsbitarna och stek i 2 min. 

VIKTIGT: Kycklingen är färdiga när köttet är vitt 
och utan inslag av rosa.

4. Koka nudlar
Lägg nudlarna i kastrullen med det kokande 
vattnet. Koka dem i 6-7 min, tills de är mjuka. 

Häll av i ett durkslag och skölj dem i kallt vatten*.

5. Rör i nudlar
Tillsätt vitlök, jordnötssmör, curry, sojasås, 
socker* och kokosmjölk till stekpannan. Rör om 
och låt sjuda i ca 5 min. 

Tillsätt de kokta nudlarna och blanda runt. 
Låt sjuda i ytterligare 2-3 min. Smaksätt med 
limejuice, en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela nudlarna, kycklingen och den krämiga 
jordnötssåsen mellan era skålar. 

Servera med limeklyftor och picklad gurka vid 
sidan av. 

Strö över salladslök och chili (stark!) på de 
vuxnas tallrikar. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpann, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Socker* (steg 1) 1 msk 2 msk

Vatten* (steg 1) 1/2 dl 1 dl

Salt* (steg 1) 1/2 tsk 1 tsk

Gurka 1 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Salladslök 1 st 2 st

Chili (stark!) 1/2 st 1 st

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Nudlar  13) 1/3 paket 1/2 paket

Jordnötssmör 1) 25 g 50 g

Curry (medelstark) 2 g 4 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Socker* (steg 4) 1 msk 2 msk

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
571 G

Energi 591 kj/141 kcal 3374 kj/807 kcal
Fett 7 g 37 g
Varav mättat fett 4 g 24 g
Kolhydrat 12 g 67 g
Varav sockerarter 4 g 21 g
Protein 8 g 46 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 1,4 g 7,8 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
1) Jordnötter 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Låt barnen pickla gurkan - låt dem skära skivorna med en osthyvel så går det snabbt, enkelt och säkert. 


