
Räkor  

Paprika  Morot  

Jasminris  

Citrongräs  Kokosmjölk  

Curry-OnTomat  

Lime    Koriander  

 Ga-Laksa

Vitlöksklyfta  Chili  

20-30 minuter    J   

Curry laksa 
med räkor, jasminris och chili
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Koka ris
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) i en 
medelstor kastrull. 

Rör i ris och en nypa salt*. Sänk till låg värme och 
låt sjuda under lock i 12 min. 

Ta av kastrullen från plattan och låt stå under lock i 
10 min, eller tills allt vatten absorberats.

Förbered grönsaker
Grovhacka koriander. 

Skiva chili tunt. Dela lime i klyftor. 

Skär paprika i 1 cm stora bitar. 

Skär oskalad morot i halvmånar. 

Grovhacka tomat. Finhacka eller pressa vitlök. 

Banka citrongräs med en träslev eller baksidan av 
kniveggen. Skär citrongräset på mitten.

Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme när det återstår 10 min av 
risets tillagningstid. 

Fräs morot och paprika i 3-4 min. 

Tillsätt Ga-laksa, curry-on, vitlök, tomat 
och citrongräs och fräs i ca 1 min tills det 
doftar ljuvligt.

Koka laksa
Tillsätt kokosmjölk, vatten* [1 dl, 2 pers | 2 dl, 
4 pers], salt* [1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] samt 
räkor till pannan och låt koka i 4-5 min tills 
räkorna är tillagade.

 VIKTIGT: Räkorna är färdiglagade när köttet är 
vitt och ytan är ogenomskinlig.

Krydda grytan
Plocka ur citrongräset från curryn. Smaksätt med 
salt* och peppar*.

6. Servera
Fördela jasminriset och curry laksa mellan 
era tallrikar. Pressa över lime och garnera med 
koriander 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, vitlökspress, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vatten* (steg 1) 350 ml 700 ml
Jasminris 150 g 300 g
Koriander 1 påse 1 påse

Chili s 1 st 2 st
Lime 1 st 1 st
Röd paprika 1 st 1 st
Morot 1 st 2 st
Tomat 1 st 2 st
Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Citrongräs 1 st 2 st
Ga-laksa 4 g 8 g
Curry-on 4 g 8 g
Kokosmjölk 250 ml 500 ml
Vatten* (steg 4) 100 ml 200 ml
Salt* (steg 4) 1/4 tsk 1/2 tsk
Räkor 5) 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
534 g

Energi 514 kj/123 kcal 2741 kj/655 kcal
Fett 5 g 26 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 15 g 80 g
Varav sockerarter 2 g 13 g
Protein 5 g 24 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,6 g 3,4 g

Allergener
5) Kräftdjur 

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 laksa!  
Namnet “Laksa” kommer från Sanskrit där det betyder etthundratusen på grund av den stora variationen 
av ingredienser som används.  


