
Morot  

Grönsaksbuljong  Lime  

Paprika  

Sockerärtor  Salladslök  

Kycklingstrimlor

Honung Sojasås  

Ketchup  Basmatiris  

 FAMILJ  40 minuter    I   

Kycklingwok 
med paprika, sockerärtor och ris
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1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* (se mängd i ingredienslistan) i en 
stor kastrull. 

Skala och riv morot. Halvera paprika, ta bort 
stjälken och fröna och skiva tunt. Ansa och skiva  
salladslök tunt. Ansa sockerärtor. Halvera lime.

2. Koka ris
Rör i grönsaksbuljong och ris i kastrullen när 
vattnet kokar. Koka riset på svag värme under lock 
i 12 min. Ta av från värme och låt stå i 10 min med 
lock på innan servering. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

3. Blanda sås
Blanda ketchup, sojasås, honung och juice från en 
limehalva i en liten skål. 

Skär den andra limehalvan i klyftor. 

4. Fräs kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna eller wok 
på hög värme. När oljan är uppvärmd kan du fräsa 
kycklingstrimlorna tills de börjar få färg, 5 min.

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

5. Tillsätt sockerärtor
Tillsätt paprika i stekpannan och fräs i ytterligare 
5 min. 

Lägg i sockerärtor och morot. Häll i såsen. Fräs 
under omrörning i 3-4 min.  

Ta av stekpannan från värme när såsen 
börjar puttra. 

6. Servera
Fördela riset i era skålar och toppa med den frästa 
kycklingen och grönsakerna. Servera med en 
limeklyfta och avsluta med att strö över med den 
hackade salladslöken. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag, bakplåt, bakplåtspapper, 
ugnsform, vitlökspress, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 300 ml 600 ml

Morot 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 1 st

Salladslök 2 st 4 st

Sockerärtor 200 g 400 g

Lime 1 st 1 st

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Basmatiris 150 g 300 g

Ketchup 9) 1/2 paket 1 paket

Sojasås 11) 13) 1 paket 1 paket

Honung 15  g 15 g

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
719 G

Energi 404 kj/97 kcal 2906 kj/695 kcal

Fett 3 g 19 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 12 g 83 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 6 g 43 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,5 g 4 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
9) Senap 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Prata om ingredienserna och hur de odlas, så lär sig barnen 
något samtidigt som de får vara med och laga maten.


