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Fried rice 
med bacon, grönsaker och ägg
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1. Koka ris
Fyll en kastrull med vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) och en nypa salt*. Häll i basmati 
vildris. Koka riset på svag värme under lock i 
12 min. Ta av från värme och låt stå i 10 min med 
lock på innan servering. 

2. Förbered grönsaker
Ansa courgette, halvera på längden och skär i 1 cm 
breda skivor. Halvera, skala och skiva lök tunt. 
Skär morot i 1 cm breda skivor. Ansa och skiva 
salladslök tunt. Finhacka koriander. Skär bacon i 
1 cm breda bitar.

3. Stek bacon
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. 

Lägg i bacon och stek tills gyllenbrun, 6-7 min. 

Använd en slitssked för att föra över baconen till en 
stor skål.

4. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i samma panna över 
hög värme. Fräs courgette, lök och morot tills de 
har mjuknat något, ca 2 min. 

Lägg i salladslök och fräs tills doftande, ca 1 min. 

Lägg över grönsakerna till skålen med bacon.

5. Stek ris & ägg
Sänk till medelvärme och häll på ytterligare en 
skvätt olivolja* i pannan. Knäck ägg* ner i pannan 
och lägg i det färdigkokta riset ovanpå. Fräs 
under konstant omrörning tills ris och ägg* har 
blandats helt.

Häll i sojasås och fräs i ytterligare 1-2 min. Rör i 
bacon och grönsaker så att det blandas ordentligt. 
Värm upp allt tillsammans, ca 2-3 min.

6. Servera
Fördela ‘fried rice’ mellan era skåla och toppa 
med koriander.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, kastrull 

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja, Vatten, Ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Basmatiris 150 g 300 g

Vatten* 300 ml 600 ml

Courgette 220 g 440 g

Lök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Salladslök 2 st 4 st

Koriander 1 påse 1 påse

Bacon 1/2 paket 1 paket

Ägg* 8) 2 st 4 st

Sojasås 11) 13) 2 paket 3 paket

Olivolja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror  

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
430 G

Energi 512 kj/122 kcal 2201 kj/526 kcal

Fett 4 g 16 g

Varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 16 g 71 g

Varav sockerarter 3 g 11 g

Protein 5 g 23 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 1,6 g 6,9 g

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

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

 TIPS!  
Ge barnen en uppgift! Låt var och en välja varsin grönsak som de själva får tillreda till kvällens middag.


