
 Basmatiris  

Fläskkotlett  Lime  

Ingefära  

Sojasås  Jordnötter  

Vitvinsvinäger

Gurka  Koriander  

Morot  Gemsallad  

30-35 minuter    B   

Teriyaki bowl 
med fläskkött, jordnötter, knaprig sallad och gurkdressing
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1. Koka ris
Fyll en kastrull med vatten* (se mängd i 
ingredienslistan) och tillsätt en nypa salt*. Häll i 
basmatiris. Koka riset på svag värme under lock 
i 12 min. Ta av från värme och låt stå i 10 min med 
lock på innan servering. 

Skala och riv ingefära. Grovhacka jordnötter. 
Halvera lime.  Skär fläskkotlett i 2 cm stora bitar. 

Blanda ingefära, jordnötter, sojasås, socker*, 
olivolja* och juice från en limehalva till 
en marinad. 

2. Marinera kött
Blanda kotlettbitarna med marinaden och låt stå 
i 5 min. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
eller wok på hög värme. Häll kotlettbitarna och 
marinaden i pannan. 

Sänk värmen något och stek under regelbunden 
omrörning i 7-9 min. Sänk värmen ytterligare när 
det är 2 min kvar av tillagningstiden. 

VIKTIGT: Kotlettbitarna är färdig när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

3. Förbered grönsaker
Dela gemsallad på längden och skiva tunt. 
Ansa morot och skala i långa remsor med en 
grönsaksskalare. Grovhacka koriander (spara 
några blad till servering).

4. Laga sallad
Blanda gemsallad och morotsremsor i en skål 
tillsammans med en nypa salt*, socker* och 
peppar*. Sätt åt sidan.

5. Laga dressing
Grovhacka gurka. 

Lägg gurka, hackad koriander och juice 
från resterande limehalva i en mixer. Blanda 
tills dressingen är jämn. Krydda med salt* 
och peppar*.

TIPS: Tillsätt en skvätt vatten om dressingen är 
för tjock.

6. Servera
Stänk lite vitvinsvinäger över riset och servera 
den i djupa skålar. Lägg upp den knapriga salladen 
på ena sidan av skålen och kotlettbitarna 
med marinad på den andra. Toppa rätten med 
gurkdressing och korianderblad.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna/wok, stekspade, 
kastrull, grönsaksskalare, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten,  socker,  olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 300 ml 600 ml

Basmatiris 150 g 300 g

Ingefära 1/2 st 1 st

Jordnötter 1) 20 g 40 g

Lime 1 st 2 st

Fläskkotlett 2 st 4 st

Sojasås 11) 13) 20 ml 30 ml

Socker* 2 tsk 3 tsk

Olivolja* 1 msk 2 msk

Gemsallad 100 g 200 g

Morot 2 st 4 st

Koriander 1 påse 2 påsar

Gurka 1 st 2 st

Vitvinsvinäger 12 ml 24 ml

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
586 G

Energi 510 kj/122 kcal 2989 kj/715 kcal

Fett 4 g 24 g

Varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 13 g 78 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 8 g 45 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 1,1 g 6,2 g

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

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

 HELLO KORIANDER!  
Koriander förvaras bäst i en lufttät behållare 
eller i ett glas med lite vatten i kylskåpet.


