
Spetskål  

Chili  Koriander    

Mango  

Gurka  Morot  

Panko Ströbröd

Räkor   Lime   

Baguette  Aioli   

35-40 minuter • Laga mig först    J   

Limepanerade räkor 
med chiliaioli, kål-och mangosallad
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär spetskål [1/2 st, 2 pers] i tunna strimlor. 

Skala och tärna mango [1/2 st, 2 pers] i 1 cm 
stora bitar. 

Skala och riv morot. Skär gurka i 
tändsticksstora strimlor.

2. Laga dressingar
Finhacka koriander. Kärna ur och finhacka chili. 

Blanda koriander och olivolja* [1 msk | 2 msk] i en 
skål. Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Blanda aioli och chili (stark!) i en skål.

3. Blanda sallad
Blanda kål, mango, morot och gurka till en sallad 
i en bunke. 

Häll korianderdressingen över salladen.  

Dela baguetten [1/2 st, 2 pers] i 5 cm breda skivor. 
Placera skivorna på en plåt med bakplåtspapper. 
Värm upp i ugnen, 3-4 min. 

Riv limezest [1/2 lime, 2 pers]. Dela lime i klyftor.

4. Panera räkor
Ta fram två djupa tallrikar. 

Vispa ägg* med en gaffel i den första. 

Blanda panko, limezest, en nypa salt* och 
peppar* i den andra. 

Doppa räkorna först i ägg* och sedan i pankon. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba limen innan du 
river zesten.

5. Stek räkor
Hetta upp en rejäl skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme. När den är varm, stek räkorna 
1-2 min på varje sida tills de är gyllene och krispiga. 

VIKTIGT: Räkorna är färdiglagade när köttet är 
vitt och ytan är ogenomskinlig.

6. Servera
Fördela kål- och mangosalladen och de 
limepanerade räkorna mellan era tallrikar. 
Servera med bröd och chiliaioli att dippa räkorna 
i vid sidan av.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, rivjärn, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Spetskål 200 g 400 g

Mango 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Chili 1 st 2 st

Olivolja* (steg 2) 1 msk 2 msk

Aioli  8) 9) 50 g 100 g
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1/2 st 1 st

Lime 1 st 2 st

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Räkor 4) 5) 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
533 G

Energi 525 kj/125 kcal 2793 kj/668 kcal
Fett 6 g 34 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 12 g 63 g
Varav sockerarter 4 g 20 g
Protein 5 g 26 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 0,3 g 1,8 g

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

Allergier
3) Sesam 4) Fisk 5) Kräftdjur 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
När du panerar är det viktigt att ha rikligt med matfett i stekpannan, samt att pannan är tillräckligt varm, 
annars lossnar paneringen. Är den däremot för varm bränns paneringen vid, så håll koll när du steker. 


