
Nudlar  

Ingefära  Vitlöksklyfta  

Grönsaksbuljong  

Paprika  Champinjoner  

Koriander  Sesamfrön  

Spenat  Honung  

Jordnötter  Lime  

Sojasås  Chili  

 SNABBLAGAD  25-30 minuter    K   

Nudelwok 
med skogschampinjoner, jordnötter och koriander
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1. Koka nudlar
• Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

• Tillsätt kokande vatten, nudlar [1/2 paket, 
2 pers] och grönsaksbuljong i en kastrull och 
låt koka i 6-7 min tills nudlarna är mjuka. 

• Häll av vattnet, lägg tillbaka nudlarna i 
kastrullen och ringla över en skvätt olivolja*. 

2. Blanda dressing
• Kvarta svamp. 

• Kärna ur och skär paprika i tunna strimlor. 

• Kärna ur och finhacka chili (stark!). 

• Pressa vitlök. Skala och finriv ingefära. 

• Blanda ingefära [1/2 st, 2 pers], vitlök, chili 
[1/2 tsk, 2 pers | 1 tsk, 4 pers], soja, honung, en 
nypa salt och peppar till en dressing. 

3. Woka grönsaker
• Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna 

på hög värme och fräs svamp i 4-6 min. 

• Tillsätt paprikastrimlor och woka i ytterligare 
ca 1 min. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

4. Woka nudlar
• Sänk till medelvärme och rör ner nudlarna 

i stekpannan. 

• Woka i 2-3 min, tillsätt dressingen och rör om. 

• Rör ner spenaten och sesamfröna. Ta av 
stekpannan från värmen och täck så att maten 
håller sig varm.

5. Stek ägg
• Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna 

på medelvärme. Stek ägg* på ena sidan så att 
vitan stelnar men gulan är lös inuti - sunny 
side up. 

• Finhacka koriander. 

• Dela lime i klyftor. 

• Grovhacka jordnötter.

6. Servera
• Fördela nudelwoken mellan era tallrikar. 

• Strö över jordnötter, koriander och 
resterande chili. 

• Pressa över en skvätt limejuice efter tycke 
och smak.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, sil, vitlökspress, 
rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket

Grönsaksbuljong 10) 8 g 16 g

Champinjoner 200 g 400 g

Paprika 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Ingefära 1/2 st 1 st

Chili (stark!) 1 st 2 st

Sojasås 11) 13) 50 ml 100 ml

Honung 25 g 50 g

Spenat 1 påse 1 påse

Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Ägg* 8) 2 st 4 st

Koriander 1 påse 1 påse

Lime 1 st 2 st

Jordnötter 1) 20 g 40 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

474 G
Energi 590 kj/141 kcal 2795 kj/668 kcal
Fett 3 g 15 g
Varav mättat fett 1 g 3 g
Kolhydrat 21 g 99 g
Varav sockerarter 4 g 19 g
Protein 7 g 31 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 1,6 g 7,4 g

Allergier
1) Jordnötter 3) Sesam 8) Ägg 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.

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

 HELLO NUDELWOK!  
När maten ska gå fort är nudelwok ett säkert kort, och dessutom lätt att variera. Testa t.ex. olika 
grönsaker, kyckling, biff, räkor och olika smaksättningar.


