
Vitlöksklyfta  

Fläskkotlett Hel  Ananasbitar  

Lime  

Morot  Grön Paprika  

SesamfrönNudlar  

Ketchup  Sojasås  

 SNABBLAGAD  20-25 minuter    C   

Nudelwok med sötsurt fläskkött 
ananas och sesamfrön
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1. Förbered råvaror
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Finhacka vitlök. Riv limezest tills du har en nypa 
och dela limen i klyftor. 

Kärna ur och skär paprika i tunna strimlor. 

Skär oskalad morot i halvmånar. 

Skär köttet i 1 cm tjocka strimlor.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba din lime innan du 
river zesten.

2. Blanda sötsur-sås
Blanda sojasås, vitlök, ketchup, ananas, socker*, 
vatten* (se ingredienslistan), limezest, en skvätt 
limejuice och hälften av sesamfröna i en skål.

3. Koka nudlar
Tillsätt nudlarna [1/2 paket, 2 pers] och en nypa 
salt* till det kokande vattnet och låt koka i 8-9 min, 
eller tills de är 'al dente'.

4. Woka grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. 

Woka paprika och morot i 4-5 min. 

Lägg över grönsakerna i en skål och täck över så 
de håller sig varma.

5. Stek köttstrimlor
Hetta upp en ny skvätt olivolja* i samma 
stekpanna och stek köttstrimlorna i 3-4 min, eller 
tills de är genomstekta. 

Tillsätt den sötsura såsen och stek under 
omrörning i 2-3 min, eller tills såsen tjocknat och 
strimlorna är klibbiga. Tillsätt grönsakerna och 
rör om ordentligt. 

VIKTIGT: Köttet är färdiglagat när det är utan 
inslag av rosa i mitten.

6. Servera
Fördela nudlar, grönsaker och sötsurt fläskkött 
med ananas mellan era tallrikar. 

Toppa med resterande sesamfrön 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, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Lime 1 st 2 st

Grön paprika 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Fläskkotlett hel 300 g 600 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Ketchup 25 g 50 g

Ananasbitar, förskuren 50 g 100 g

Socker* 1 msk 2 msk

Vatten* 2 msk 4 msk

Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
489 G

Energi 618 kj/148 kcal 3021 kj/722 kcal
Fett 3 g 14 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 20 g 100 g
Varav sockerarter 5 g 23 g
Protein 10 g 47 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 0,9 g 4,2 g

Allergier
3) Sesam 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.

 HELLO SÖTSUR SÅS!  
Introducera denna sötsura sås till din repertoar - den är lika god till friterade räkor, kyckling och ris som 
till köttbullar.


