
Spetskål  

Grönsaksbuljong    Dukkah  

Purjolök  

Vetemjöl  Morot     

Chili  Honung  

Sojasås  Ketchup  

LimeAioli  

Rädisor  Salladslök  
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1. Förbered grönsaker
Skala och riv morot. 

Strimla spetskålen [200 g, 2 pers] fint. 

Skiva purjolök tunt och blanda med hälften av 
kålen i en bunke. Smaksätt med en nypa salt* och 
massera grönsakerna med händerna. Ställ skålen 
åt sidan.

2. Blanda smet
Blanda ägg*, grönsaksbuljong, dukkah, mjöl och 
vatten* (se ingredienslistan) i ytterligare en bunke 
till en jämn smet. 

Rör ner morotsstrimlorna, kål- och 
purjoblandningen med smeten och blanda väl. 

3. Stek pannkakor
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på medelvärme. 

Smeten räcker till 3 pannkakor per person. Stek 
grönsakspannkakorna i 4-5 min på ena sidan. 

Vänd dem och stek i ytterligare 4-5 min tills de är 
gyllenbruna och genomstekta i mitten. 

TIPS: Lagar du middag för 4 personer? Då 
rekommenderar vi att du använder två stekpannor.

4. Blanda dressing
Kärna ur och finhacka chili (stark!). 

Blanda ketchup, sojasås, honung och hälften av 
chilin till en dressing.

5. Förbered sallad
Skiva rädisor och salladslök tunt. 

Dela lime i klyftor. 

Blanda rädisor, salladslök och resterande kål i 
en skål.

6. Servera
Fördela de japansk-inspirerade pannkakorna 
mellan era tallrikar och ringla över sojadressing.
Servera med rädissallad, aioli, chili (stark!) och 
en skvätt limejuice. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter.  

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Morot 2 st 3 st

Spetskål 200 g 400 g

Purjolök 150 g 300 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Dukkah 1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Vetemjöl 13) 100 g 200 g

Vatten* (steg 2) 1 1/2 dl 3 dl

Chili (stark!) 1 st 2 st

Ketchup 25 g 50 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Honung 25 g 50 g

Rädisor 150 g 300 g

Salladslök 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

577 G
Energi 411 kj/98 kcal 2370 kj/567 kcal
Fett 4 g 24 g
Varav mättat fett 1 g 3 g
Kolhydrat 11 g 65 g
Varav sockerarter 5 g 28 g
Protein 4 g 21 g
Fiber 2 g 14 g
Salt 0,6 g 3,4 g

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 10) Selleri 
11) Soja 13) Gluten

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

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, valnötter, 
hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), koriander, timjan, 
kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, selleri, havsalt

Grönsaksbuljong ingredienser:  Vegetabiliskt spad (vatten, lök, 
morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), salt, 
glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Lägg denna sojadressing på minnet! Denna kombination är en fantastisk smaksensation som fungerar 
lika bra som glaze till kyckling eller lax i ugn, som sås till burgare, som till grönsaksrätter. 


