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1. Dela broccoli
• Dela broccoli i små buketter och 

tärna stjälken. 

• Finhacka vitlök. 

• Kärna ur och skiva chili tunt. 

• Grovhacka salladslöken. 

2. Koka nudlar
• Koka upp vatten* i en vattenkokare.

• Häll över det kokande vattnet i en kastrull. 
Tillsätt nudlar och en generös nypa salt*.

• Koka nudlarna [1/3 paket, 2 pers | 1/2 paket, 
4 pers] i 4-5 min. 

VIKTIGT: Se till att du inte använder hela 
nudelpaketet på en gång, för då kommer du ha 
nudlar upp till taket! 

3. Stek kyckling & broccoli
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 

på medelvärme. 

• Stek kycklingen i 1-2 min. 

• Tillsätt broccoli och vitlök och stek 4-5 min. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*.

• Rör i hälften av chilin och salladslöken. Stek 
i ytterligare 3-4 min. 

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

4. Dela lime
• Dela lime i klyftor.

• Skala och finriv ingefära [1/2 st, 2 pers]. 

5. Laga dressing
• Blanda ingefära, honung, soja och 

limejuice [1/2 lime, 2 pers | 1 lime, 4 pers] till 
en dressing.

6. Servera
• Fördela nudlarna mellan era tallrikar. 

• Toppa med kyckling och broccoli. 

• Ringla dressingen över och garnera 
med chili. 

• Servera med limeklyftor 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, kastrull, durkslag, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Broccoli 250 g 500 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Chili 1 st 2 st

Salladslök 1 st 2 st

Nudlar 13) 1/3 paket 1/2 paket

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Lime 1 st 2 st
Ingefära 1/2 st 1 st

Honung 25 g 50 g

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
423 G

Energi 530 kj/127 kcal 2241 kj/536 kcal
Fett 4 g 15 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 13 g 54 g
Varav sockerarter 4 g 17 g
Protein 10 g 41 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 0,7 g 3,0 g

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

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

 TIPS!  
Förvara salladslöken i kylskåp, men använd den inom en vecka eftersom den har kortare hållbarhet än 
vanlig lök.


