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Krämig jordnötskyckling 
med nudlar och koriander
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1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Skär oskalad morot och zucchini i halvmånar. 

Skiva lök tunt. Finhacka vitlök.

2. Koka nudlar
Tillsätt nudlarna och en nypa salt* till kastrullen 
när vattnet kokar. Låt koka i 7-9 min, eller tills de 
är mjuka. 

Häll av vattnet, skölj nudlarna under kallt vatten 
och lägg tillbaka dem i kastrullen.

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Fräs vitlök i 1 min. 

Tillsätt morot, lök och zucchini och fräs i 3-4 min, 
eller tills de har mjuknat. För över grönsakerna på 
en tallrik och sätt åt sidan.

4. Hacka koriander
Riv limezest och dela limen i klyftor. 
Grovhacka koriander.

Ställ tillbaka stekpannan på plattan och stek 
kycklingstrimlorna med en skvätt olivolja* i 
4-5 min, eller tills de är genomstekta - rör om då 
och då.

VIKTIGT: 1) Kycklingen är färdiglagad när köttet 
är vitt och utan inslag av rosa. 2) Glöm inte att 
skrubba din lime innan du river zesten.

5. Koka jordnötssås
Tillsätt limezest, en generös skvätt limejuice, 
vatten* (se ingredienslistan), sataysås och sojasås 
i stekpannan och låt koka tills uppvärmt. 

För över grönsakerna till pannan och rör om. 
Krydda med en nypa salt* och peppar* efter smak.

6. Servera
Fördela nudlarna, kycklingen och jordnötssåsen 
mellan era tallrikar. 

Garnera med koriander och servera med 
limeklyftor vid sidan av.

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, durkslag, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Morot 1 st 2 st

Zucchini 1 st 1 st

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket

Lime 1 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Vatten* (steg 5) 1/2 dl 1 dl

Sataysås 1) 4) 11) 13) 100 g 200 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
522 G

Energi 630 kj/151 kcal 3287 kj/786 kcal
Fett 4 g 22 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 18 g 96 g
Varav sockerarter 3 g 17 g
Protein 9 g 47 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 1,0 g 5,0 g

Allergener
1) Jordnötter 4) Fisk 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.

 TIPS!  
Använd alltid olika skärbrädor till kyckling och grönsaker för att undvika bakterier. Tvätta dem noggrant 
efteråt med diskmedel och varmt vatten. 


