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20-30 minuter • Laga mig som en av de första rätterna    N   
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med currysås, potatis och koriander
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Rosta potatis & morötter
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Tärna (oskalad) potatis och morot i 1 cm stora 
bitar. Fördela dem i ett lager i en stor ugnsform och 
blanda med lite olivolja*, salt* och peppar*. Rosta 
i 25-30 min, eller tills gyllene. 

TIPS: Var noga med att skära potatis i rätt storlek.

Förbered råvaror
Tärna zucchini [1/2 st, 2 pers] i 2 cm stora bitar. 

Banka citrongräs med en träsked. 

Riv ingefära [1/2 st, 2P]. 

Blanda ingefära, kokosmjölk, sojasås, currypasta 
och en nypa chili flakes i en skål. Tillsätt 
citrongräs till currysåsen.

Panera lax
Panera lax i sesamfrön så de är täckta.

Tillsätt zucchini
Tillsätt zucchini till den ugnsfasta formen när det 
återstår 15 min av potatisens tillagningstid.

Rosta lax
Tillsätt currysås och placera sesamlax ovanpå 
grönsakerna, med skinnsidan upp, till ugnsformen 
när det återstår 10 min av grönsakernas 
tillagningstid. Ringla över lite olivolja*, och rosta i 
ytterligare 8-10 min, eller tills laxen är genomstekt. 

Ta bort citrongräs från currysåsen 
innan servering. 

TIPS: Laxen är färdiglagad när köttet är 
ogenomskinligt i mitten.

Servera
Servera grönsaker i kokoscurry i djupa 
skålar och toppa med sesamlax. Garnera 
med korianderblad. 

TIPS: Strö över resterande chili om du gillar 
stark mat.

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
Ugnsform, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 P  4 P

Potatis 500 g 1000 g

Morot 2 st 3 st

Zucchini 1 st 1 st

Citrongräs 1 st 2 st

Ingefära 1/2 st 1 st

Kokosmjölk 200 ml 400 ml

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Currypasta 9) 20 g 40 g

Chili flakes s 1 g 1 g
Laxfilé 4) 250 g 500 g
Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Koriander 1 påse 1 påse

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
704 g

Energi 458 kj/109 kcal 3228 kj/771 kcal

Fett 6 g 42 g

Varav mättat fett 3 g 20 g

Kolhydrat 9 g 64 g

Varav sockerarter 2 g 14 g

Protein 5 g 36 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 0,4 g 2,9 g

Allergener
3) Sesam 4) Fisk 9) Senap 11) Soja 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello citrongräs!  
Citrongräs ger frisk citronsmak till grytor, 
sallader och soppor.


