
Fläskkotlett Hel  

Honung  Asiatisk Dressing  

Sötpotatis  

Sojasås  Vitlöksklyfta  

Gurka  Strimlad Salladsmix  

25-35 minuter    G   

Honungs- och sojaglaserade kotletter 
med sötpotatis och gurksallad
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Rosta sötpotatis
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skär oskalad sötpotatis i 2 cm stora bitar och 
placera dem på en plåt med bakplåtspapper. 
Blanda med lite olivolja*, salt* och peppar*. 

Rosta i övre delen av ugnen i 20-25 min tills gyllene.

Förbered råvaror
Medan sötpotatisen rostas, finhacka vitlök. 

Grovhacka gurka. 

Skär köttet i tunna kotletter, 2 per person, på en 
separat skärbräda.

Blanda glaze
Blanda vitlök, sojasås och honung till en glaze i 
en skål.

Stek kött
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Stek kotletter i 3-4 min på varje 
sida tills genomstekt. 

När det återstår 1-2 min av tillagningstiden, tillsätt 
glazen och värm upp under omrörning tills den har 
tjocknat något. Ta av från plattan, ställ åt sidan och 
låt köttet vila. 

VIKTIGT: Köttet är färdiglagat när det är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Förbered sallad
Blanda salladsmix [1/2 påse, 2 pers], gurka och 
asiatisk dressing i en salladsskål.

Servera
Fördela sötpotatis, honungs- och sojaglaserade 
kotletter och gurksallad mellan era tallrikar. 

Skeda över både glaze och köttsaft från pannan.

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, bakplåt, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Sötpotatis 450 g 900 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Fläskkotlett hel 300 g 600 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Honung 25 g 50 g

Strimlad salladsmix 1/2 påse 1 påse

Asiatisk dressing 3) 11) 13) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
530 g

Energi 377 kj/90 kcal 1996 kj/477 kcal

Fett 3 g 14 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 9 g 49 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 7 g 37 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,5 g 2,6 g

Allergener
3) Sesam 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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 Tips!  
Här är det guldläge att lära barnen att steka kött. Allt från att stekpannan ska vara varm, hur lång tid det 
tar, till hur det ska se ut när det är genomstekt.


