
Vitlöksklyfta  

Tofu  Morot  

Basmatiris  

Paprika  Rödlök  

Asiatisk Woksås      Majonnäs  

Sojasås  Ga-Laksa  

Salladslök  Lime  

15-25 minuter    L   

Wokade grönsaker 
med tofu, vitlöksris och sojamajo
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Koka vitlöksris
Finhacka eller pressa vitlök. 

Smält smör* med en skvätt olivolja* i en stor 
kastrull på medelhög värme. Fräs hälften av 
vitlöken i 1-2 min. 

Tillsätt ris, vatten* (se ingredienslistan) och en 
nypa salt* 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 i 10 min.

Förbered råvaror
Medan riset kokar, skiva rödlök tunt. Kärna ur och 
skär paprika i 2 cm stora bitar. Skär oskalad morot 
i halvmånar. Dela lime i klyftor. Skiva salladslök 
tunt. Skär tofu i 2 cm stora kuber. 

Blanda Ga-Laksa, vetemjöl, salt* [1/4 tsk, 2 pers 
| 1/2 tsk, 4 pers] och en generös nypa peppar* i en 
djup tallrik.

Stek tofu
Hetta upp en generös skvätt olivolja* i en stor 
stekpanna på medelhög värme. 

Vänd tofun i mjölblandningen och skaka 
av överflödet. 

Stek tofun i 3-4 min tills den är gyllene och krispig. 
För över till en tallrik med hushållspapper och låt 
rinna av.

Blanda sojamajo
Medan du steker tofun, blanda sojasås [1/2 paket, 
2 pers], majonnäs och en skvätt limejuice i en skål.

Woka grönsaker
När tofun är färdigstekt, torka ur pannan och hetta 
upp en ny skvätt olivolja* på medelhög värme. 
Fräs lök, paprika och morot under omrörning i 
5-6 min tills de är mjuka. 

Tillsätt asiatisk woksås och resterande vitlök och 
rör om. Tillsätt tofu och blanda väl så bitarna täcks 
av såsen. Ta av stekpannan från värmen.

Servera
Fördela vitlöksris mellan era tallrikar och toppa 
med tofu och wokade grönsaker. 

Skeda över eventuell sås som är kvar i stekpannan. 

Ringla över sojamajo och garnera med salladslök. 
Pressa en skvätt limejuice över maten, och 
middagen är klar.

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, kastrull, vitlökspress, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vetemjöl, vatten, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vitlöksklyfta 2 st 3 st
Smör* 7) efter smak & behov
Basmatiris 100 g 200 g
Vatten* 3 dl 6 dl
Rödlök 1 st 2 st
Röd paprika 1 st 1 st
Morot 1 st 2 st
Lime 1/2 st 1 st
Salladslök 1 st 2 st
Tofu 11) 250 g 500 g
Ga-Laksa 4 g 8 g
Vetemjöl* 13) 1 1/2 msk 3 msk
Salt* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk
Sojasås 11) 13) 1/2 paket 1 paket
Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g
Asiatisk woksås 3) 11) 
13) 14) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
486 g

Energi 536 kj/128 kcal 2607 kj/623 kcal
Fett 4 g 20 g
Varav mättat fett 1 g 3 g
Kolhydrat 17 g 82 g
Varav sockerarter 4 g 21 g
Protein 5 g 24 g
Fiber 3 g 14 g
Salt 1,1 g 5,3 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 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. 
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 Hello tofu!  
Genom att vända tofun i mjöl och kryddblandning ger du den både smak och en perfekt krispig och 
gyllene yta när du steker i rikligt med olja.


