
Salladslök  

Spetskål  Morot  

Ingefära  

Vitlöksklyfta  Jasminris  

Currypasta  Kokosmjölk  

Räkor  Honung  

Koriander

Sojasås  Lime  

35-40 minuter    J   

Honungs- och sojaglaserade räkor 
med basmatiris, stekt spetskål och koriander
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1. Förbered grönsaker
Skiva salladslök tunt. 

Riv ingefära. 

Finhacka vitlök. 

Strimla spetskålen och morot fint. 

Dela lime i klyftor.

2. Koka ris
Hetta upp en skvätt olja* i en kastrull på 
medelvärme. Fräs salladslök och hälften av 
ingefäran i 1 min. 

Häll i kallt vatten* (se ingredienslistan), jasminris 
och en nypa salt* i kastrullen. Koka upp vattnet. 
Sänk sedan till låg värme och låt riset sjuda under 
lock i 12 min. 

Ta kastrullen av värme och låt stå i 10 min under 
lock , eller tills servering. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

3. Tillsätt kokosmjölk
Hetta upp en skvätt olja* i ytterligare en 
kastrull. Fräs spetskål, morötter, resterande 
ingefära och hälften av vitlöken i 5-6 min. 

Tillsätt kokosmjölken och currypasta. Låt sjuda 
i 5-6 min, eller tills såsen har reducerats med 
en tredjedel. 

Krydda med en nypa salt* och peppar*.

4. Blanda glaze
Blanda resterande vitlök, en generös skvätt 
limejuice, honung, sojasås och vatten* [1 msk, 
2 pers | 2 msk, 4 pers] i en skål. Salta lätt, och din 
sojaglaze är klar.

5. Stek räkor
Skala räkorna. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
hög värme. 

Lägg i räkor och sojaglazen i stekpannan. Låt 
sjuda i 2-3 min tills vätskan har kokat bort och 
räkorna är färdiglagade. 

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

6. Servera
Finhacka koriander. 

Fördela riset mellan era djupa tallrikar. Sleva över 
grönsakerna i kokossås och toppa med glaserade 
räkor. Strö över koriander och servera med en 
limeklyfta på varje tallrik. 

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, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Salladslök 1 st 2 st

Ingefära 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Spetskål 200 g 400 g

Morot 2 st 4 st

Lime 1 st 2 st

Vatten* (till riset) 350 ml 700 ml

Jasminris 150 g 300 g

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

Currypasta 14) 20 g 40 g

Honung 25 g 50 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Räkor 4) 5) 150 g 300 g

Koriander 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
582 G

Energi 490 kj/117 kcal 2847 kj/681 kcal
Fett 4 g 25 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 15 g 90 g
Varav sockerarter 4 g 22 g
Protein 4 g 24 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,4 g 2,6 g

Allergener
4) Fisk 5) Kräftdjur 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener och eventuella spår av allergener. Observera 
att näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats.


