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CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE PORȚII: 2 

681 kcal 29,9g 10g 39,2g 68,6g 1,9g 0,4g 1,1g 25 DE MINUTE, PLUS TIMPUL DE RĂCIRE 68.6g

1.  Fierbeți orezul conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi scurgeți-l, întindeți-l pe o tavă pentru a se răci 
complet.

2.  Între timp, descojiți și feliați subțire usturoiul, curățați și radeți fin ghimbirul, apoi curățați și tăiați în felii 
subțiri cepele verzi și ardeii iuți (preferabil fără semințe). Alegeți frunzele de pătrunjel și tocați-le mărunt.

3. Tăiați carnea de vită în bucăți subțiri potrivite unei îmbucături.
4.  Încingeți 1 lingură de ulei de arahide într-un wok sau într-o tigaie încăpătoare pe foc iute, puneți carnea de 

vită și gătiți-o folosind tehnica stir-fry 1 minut sau până când începe să se rumenească.
5.  Adăugați usturoiul, ghimbirul, ardeiul iute și ciupercile și frigeți-le 2 minute, apoi încorporați orezul rece și 

folosiți tehnica stir-fry încă 2 minute sau până când orezul este fierbinte.
6. Împingeți conținutul tigăii într-o parte, după care spargeți ouăle în spațiul gol, amestecându-le. 
7. Când ouăle sunt doar gătite dar încă moi, amestecați-le cu orezul și luați tigaia de pe foc. 
8. Asezonați după gust cu sos de pește și de soia și cu ulei de susan, apoi adăugați pătrunjelul și serviți.

150 g de orez cu bob lung
1 cățel de usturoi
1 bucată de ghimbir de 2,5 cm
6 cepe verzi
2 ardei iuți roșii proaspeți
Câteva fire de pătrunjel proaspăt
250 g de pulpă sau de antricot dezosat de vită 
Ulei de arahide
1 mână de ciuperci exotice, cum ar fi cele 
japoneze enoki, shiitake
2 ouă mari de la găini crescute în aer liber
Sos de pește
Sos de soia cu conținut scăzut de sare
Ulei de susan

Secretul succesului acestui preparat este să fie gătit foarte repede la foc iute, așa că asigurați-vă că 
aveți pregătite toate ingredientele dinainte și că le aveți așezate gata pentru a le folosi.

OREZ PRĂJIT CU CARNE DE VITĂ

Bol pentru tocare de 
200 ml, prevăzut cu 

lamă și capac
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