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Koka vitlöksris
Finhacka vitlök. Hetta upp smör* och en skvätt 
olivolja* i en kastrull på medelhög värme. Fräs 
hälften av vitlöken i ca 1 min. 

Häll i vatten* (se ingredienslistan) och en nypa 
salt*och koka upp. Rör i ris och sänk till låg värme. 
Låt sjuda under lock i 10 min. 

Ta av kastrullen från pannan, behåll locket på och 
låt stå i 10 min, eller tills riset är mjukt och vattnet 
har absorberats.

Blanda marinad
Blanda sojasås, honung, resterande vitlök och en 
skvätt olivolja* i en skål.

Pickla gurka
Skär gurka i tunna halvmånar. 

Grovhacka spenat och jordnötter. 

Riv morot i långa remsor. 

Blanda vitvinsvinäger, gurka, en nypa salt*, 
socker* och vatten* [1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers] i 
en skål och ställ åt sidan tills maten är klar.

Skär kyckling i tunna strimlor på en 
separat skärbräda.

Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelvärme. Stek kycklingstrimlor i 
6-7 min, vänd dem ofta, tills de fått fin yta och 
är genomstekta.

VIKTIGT: Kycklingen är färdiglagad när köttet är 
vitt och utan inslag av rosa.

Karamellisera kycklingen
Tillsätt marinad till pannan när det återstår ca 
4 min av kycklingens tillagningstid. Låt sjuda tills 
den reducerats något och karamelliserats. 

Rör ner spenaten i riset när det är färdigkokt. 

Servera
Häll av lagen från den picklade gurkan. 

Fördela vitlöksris, honungs- och sojamarinerad 
kyckling, picklad gurka och morotsremsor 
mellan era tallrikar. Strö över jordnötter och 
hugg in.

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, grönsaksskalare, 
vitlökspress, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vitlöksklyfta 3 st 5 st

Smör* 7) 20 g 40 g

Vatten* 3 dl 6 dl
Basmatiris 100 g 200 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Honung 25 g 50 g
Gurka 1 st 1 st
Spenat 1 påse 1 påse

Jordnötter 1) 20 g 40 g

Morot, lila 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Kycklinginnerfilé 280 g 560 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
409 g

Energi 583 kj/140 kcal 2383 kj/570 kcal

Fett 5 g 19 g

Varav mättat fett 2 g 8 g

Kolhydrat 14 g 57 g

Varav sockerarter 4 g 16 g

Protein 10 g 42 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 1/2 g 2,2 g

Allergener
1) Jordnötter 7) Mjölk 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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5041 0826  Hello morötter!  
Nästan alla morötter var lila fram tills på 1700-talet när den framkorsade orangea varianten vann mark. 
De smakar likadant - men den lila färgar av sig, så se upp!


