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1. Kog hvidløgsris
Pres eller hak hvidløg. 

Opvarm en smule olivenolie* og en klat smør* i en 
gryde ved middelhøj varme. 

Svits 1/2 hvidløg i 1-2 min. Tilsæt ris, vand* og et 
nip salt*. Bring i kog. Sænk til lav varme. Kog ris 
under låg i 10-12 min. 

Tag gryden af varmen. Lad risene hvile i 10 min, 
eller indtil vandet* er absorberet.

2. Forbered grøntsager
Halver chili på langs. Fjern kerner. Hak fint. 

Skær lime i både. 

Skræl og riv ingefær.

3. Bland marinade
Bland chili (stærk!), limesaft [1 spsk, 2 pers. 
| 2 spsk, 4 pers.], sukker* [2 tsk, 2 pers | 3 tsk, 
4 pers], soja, olivenolie* [1 spsk, 2 pers. | 2 spsk, 
4 pers.] og resterende hvidløg i en skål. 

Stil til side.

4. Steg oksekød
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg hakket oksekød i 1-2 min. Tilsæt marinade. 
Lad simre i 8-10 min.

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

5. Forbered frugt & grønt
Skær mango i 1 cm tern. Skær agurk i skiver.

Skræl og riv gulerod. Hak mynteblade og 
koriander (med stilk) fint.

6. Server
Anret hvidløgsris i dybe tallerkener. Top med 
mango, gulerod, agurk, mynte, koriander 
og oksekød. 

Dryp med en smule olivenolie*. Krydr med salt* 
og peber*.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, smør, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Smør* 7) 20 g 40 g

Basmatiris 100 g 200 g

Vand* (trin 1) 300 ml 600 ml

Chili 1/2 stk 1 stk

Lime 1 stk 1 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Sukker* (trin 3) 2 tsk 3 tsk

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Hakket oksekød 250 g 500 g

Mango 1/2 stk 1 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Gulerod 2 stk 3 stk

Mynte & koriander 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
514 G

Energi 495 kj/118 kcal 2546 kj/609 kcal

Fedt 4 g 22 g

Heraf mættet  fedt 2 g 11 g

Kulhydrat 13 g 69 g

Heraf sukkerarter 5 g 23 g

Protein 6 g 33 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,7 g 3,4 g

Allergener
7) mælk 11) soja 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 TIPS!  
Skær mangoen over på langs ca. 1 cm fra midten, så undgår du kernen. Skær på samme måde på tværs, 
så du får to halvdele. Skær frugtkødet i et krydsmønster, og vend skrællen udad - så har du mango i tern!


