
Vitlöksklyfta  

Portobello  Paprika  

Basmati Vildris  

Zucchini Mynta & Koriander  

SpenatAsiatisk Woksås

Lime  Jordnötter  

25-35 minuter

   D   

   D   

Wokade grönsaker 
med vitlöksris och mynta
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1. Koka vitlöksris
Finhacka vitlök. 

Hetta upp en klick smör* och en skvätt olivolja* i 
en kastrull på medelhög värme. Fräs vitlök i 1 min. 

Tillsätt vildris och vatten* (se ingredienslistan) 
och koka upp. Sänk till låg värme och låt sjuda 
under lock i 10 min. 

Ta av kastrullen från värmen, behåll locket på och 
ställ åt sidan 12 min, eller tills servering.

2. Förbered frukt & grönt
Grovhacka mynta- och korianderblad 
(kasta stjälkarna). 

Skär zucchini i 3 cm stora bitar. 

Kärna ur och skär paprika i tunna skivor. 

Skiva portobello tunt. 

Grovhacka jordnötterna. 

Dela lime i klyftor.

3. Blanda woksås
Blanda den asiatiska woksåsen med vatten* 
[2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers] i en liten skål.

4. Woka grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Woka zucchini, paprika och 
svamp tillsammans med en nypa salt* i 3-4 min, 
eller tills grönsakerna börjar mjukna.

5. Tillsätt såsen
Tillsätt woksåsen och spenaten och fräs i ca 
1 min, eller tills allt är genomvarmt och spenaten 
har sloknat.

6. Servera
Fördela vitlöksriset mellan era tallrikar och toppa 
med wokade grönsaker. Garnera med koriander 
och mynta 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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna/wok, kastrull, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Smör* 7) efter  behov

Basmati vildris 100 g 200 g

Vatten* 250 ml 500 ml

Mynta & koriander 1 påse 1 påse

Zucchini, rund 1 st 2 st

Röd paprika 1 st 2 st

Portobello 150 g 300 g

Jordnötter 1) 20 g 40 g

Lime 1 st 2 st
Asiatisk woksås 3) 11) 
13) 14)

75 g 150 g

Spenat 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
455 G

Energi 339 kj/81 kcal 1542 kj/369 kcal
Fett 2 g 7 g
Varav mättat fett 0 g 1 g
Kolhydrat 14 g 63 g
Varav sockerarter 4 g 18 g
Protein 3 g 14 g
Fiber 2 g 7 g
Salt 0,4 g 1,6 g

Allergener
1) Jordnötter 3) Sesam 7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter  

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.

 HELLO VILDRIS!  
Vildris är faktiskt inte ris, utan ett långsmalt, brunsvart frö som kommer från ett slags gräs. Det har lite 
extra tuggmotstånd, en mustig arom och smak, och blandas oftast upp med vitt långkornigt ris.


