
Sojasås  

Morot  Kokosmjölk  

Fläskkotlett Hel  

Fullkornsnudlar  Jordnötter  

Ekologisk LimeZucchini  

Ga-Laksa  Ingefära  

20-30 minuter      I   

Kokosnudlar 
med fläskkött och lime
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Förbered råvarer
Koka upp en medelstor kastrull med vatten*. 

Skär morot (oskalad) i tunna halvmånar. 

Tärna zucchini [1/2 st, 2P] i 1 cm stora bitar. 

Riv ingefära. 

Riv en generös nypa limezest och skär sen lime 
[1/2 st, 2P] i klyftor. 

Tärna kött i 2 cm stora bitar på en 
separat skärbräda.

Stek kött
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på hög värme. Stek kött tills gyllene och 
genomstekt, 4-5 min. Lägg över till en skål.

Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i samma stekpanna 
på medelhög värme. Stek morot och zucchini tills 
mjuka, 4-5 min. 

Tillsätt ingefära och Ga-Laksa, och stek i 1 min.

Koka nudlar
Tillsätt nudlar till det kokande vattnet och koka 
tills 'al dente', 1-2 min. Häll av vattnet och blanda 
nudlar med köttet.

Blanda samman
Tillsätt kokosmjölk, limezest, sojasås och en 
generös skvätt limejuice till stekpannan. Blanda 
och koka tills det har tjocknat något, 2-3 min. 

Rör ner nudlar och kött i stekpannan, och smaka 
av med salt* och peppar*.

Servera
Lägg upp kokosnudlar med fläskkött i skålar. 
Garnera med jordnötter och servera med 
resterande limeklyftor.

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
Kastrull, stekpanna, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 P  4 P

Morot 1 st 2 st

Zucchini 1/2 st 1 st

Ingefära 1 st 1 st

Lime, ekologisk 1/2 st 1 st

Fläskkotlett hel 300 g 600 g

Ga-Laksa 4 g 8 g

Fullkornsnudlar 13) 150 g 300 g

Kokosmjölk 200 ml 400 ml

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml
Jordnötter 1) 20 g 40 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
481 g

Energi 662 kj/158 kcal 3181 kj/760 kcal

Fett 7 g 33 g

Varav mättat fett 4 g 21 g

Kolhydrat 14 g 69 g

Varav sockerarter 2 g 9 g

Protein 9 g 44 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 0,6 g 2,7 g

Allergener
1) Jordnötter 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. 

4 5 6

1 2 3
N

O
R

DIC
 S WAN E C OLAB

E
L

5041 0826 100% återvunnet papper


