
Nötfärs  

Ingefära  Vitlöksklyfta  

Fullkornsnudlar  

Chili  Pak Choi  

Morot

Rödlök  Jordnötter  

Hoisinsås  Sojasås  

15-25 minuter    G   

Char siu-inspirerad köttfärs 
med fullkornsnudlar, pak choi och jordnötter
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Förbered grönsaker
Skiva rödlök tunt. 

Skär oskalad morot i tändstickstunna strimlor - 
alternativt i halvmånar. 

Grovhacka pak choi. 

Finhacka (eller pressa) vitlök. 

Riv ingefära [1/2 st, 2 pers]. 

Kärna ur och skär chili tunt.

Koka vatten
Koka upp lättsaltat vatten* i en stor kastrull.

Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs lök och morot i 3-4 min. 

Tillsätt pak choi, ingefära, vitlök och en generös 
nypa salt*. Fräs i 1 min tills pak choien sloknat. För 
över grönsakerna i en skål och ställ åt sidan.

Koka nudlar
När vattnet kokar, tillsätt nudlar och låt koka i 
3-4 min eller tills de är al dente. 

Spara lite nudelvatten [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 4 pers]
innan du häller av. Häll tillbaka nudlarna 
i kastrullen. 

Tillsätt hoisinsås och det sparade nudelvattnet i 
kastrullen och rör om så att nudlarna täcks.

Stek färs
Hetta upp en ny generös skvätt olivolja* på hög 
värme i stekpannan medan nudlarna kokar. Stek 
nötfärs i 3-4 min tills den fått färg. 

Sänk värmen till låg och tillsätt sojasås, grönsaker 
och hoisinnudlar. Blanda väl och smaksätt en 
nypa salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Servera
Fördela char siu-inspirerad köttfärs med 
fullkornsnudlar och pak choi mellan era tallrikar. 
Toppa med jordnötter och chili.

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, 
vitlökspress, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Rödlök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Pak choi 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 3 st

Ingefära 1/2 st 1 st

Chili s 1 st 1 st

Fullkornsnudlar 13) 150 g 300 g

Hoisinsås 3) 6) 11) 13) 30 g 60 g

Nötfärs 250 g 500 g
Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml
Jordnötter 1) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
443 g

Energi 594 kj/142 kcal 2632 kj/629 kcal

Fett 4 g 20 g

Varav mättat fett 2 g 7 g

Kolhydrat 16 g 71 g

Varav sockerarter 5 g 23 g

Protein 9 g 40 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 0,9 g 3,8 g

Allergener
1) Jordnötter 3) Sesam 6) Blötdjur 11) Soja 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 hoisinsås!  
En klassiker i asiatiska köket med en unik, len och fyllig smak med tydlig sälta, umami och lite sötma. 
Gillar barnen smaken öppnas dörren för många nya rätter.


