
Vitlöksklyfta  

Paprika  Rödlök  

Ingefära  

Morot  Lime  

Nudlar

Räkor  Honung  

Sojasås  Koriander  

30-35 minuter • Laga mig först    J   

Räknudlar 
med ingefära, vitlök, paprika och koriander



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V20

1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en kastrull.  

Skala och riv vitlök och ingefära [10 g, 2 pers]. 

Riv morot. Riv limezest tills du har en generös 
nypa och dela lime i klyftor. 

Skiva rödlök tunt. Kärna ur och skiva paprika tunt. 

Grovhacka koriander.

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

2. Laga marinad
Blanda sojasås, honung, ingefära, vitlök, 
limezest och limejuice [1/2 lime, 2 pers] i en skål. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelvärme. Fräs morot, lök och paprika i 3-4 min 
tills de är mjuka. Krydda med en nypa peppar* och 
lägg grönsakerna i en bunke. 

3. Stek räkor
Hetta upp en ny skvätt olivolja* i stekpannan. När 
oljan är varm, stek räkorna 3-4 min. Smaksätt med 
en skvätt limejuice, en nypa salt* och peppar*.

VIKTIGT: Räkorna är färdiglagade när köttet är 
vitt och ogenomskinligt.

4. Koka nudlar
Tillsätt nudlarna i kastrullen med kokande 
vatten*. Låt koka i 7-8 min. 

Spara lite kokvatten* [1 dl, 2 pers | 2 dl, 4 pers] och 
häll sedan av resten. 

Skölj nudlarna i en sil under kallt vatten.

5. Tillsätt grönsaker
Lägg över räkorna på en tallrik och häll över  
marinaden i stekpannan. Låt koka upp i ca 30 s 
innan du tillsätter grönsakerna, nudlarna och det 
sparade kokvattnet. Rör om tills uppvärmt .

6. Servera
Fördela nudlarna och räkorna mellan era tallrikar 
och garnera med koriander. 

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, sil, vitlökspress, 
rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Ingefära 10 g 20 g

Morot 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Sojasås 11) 13) 50 ml 100 ml

Honung 50 g 100 g

Räkor 4) 5) 150 g 300 g

Nudlar 13) 1/2 paket 1 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
449 G

Energi 535 kj/128 kcal 2404 kj/575 kcal
Fett 1 g 3 g
Varav mättat fett 0,2 g 1 g
Kolhydrat 23 g 105 g
Varav sockerarter 7 g 29 g
Protein 7 g 29 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 1,3 g 5,8 g

Allergier
4) Fisk 5) Kräftdjur 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 MARINAD!  
Älskar du hemlagad asiatisk mat är denna marinad värd att lägga på minnet. Den är en klockren 
smaksättning till alla typer av maträtter - lax, grönsaker, som dipp, till biff, kyckling,  you name it!


