
Hakket Oksekød      

Jasminris  Forårsløg  

Panko  

Broccoli  Sesamfrø  

Sojasauce  Hoisinsauce  

Gulerod  Hvidløgsfed  

 BØRNEVENLIG  30-40 minutter    H   

Asiatiske hoisin-rissoles 
med jasminris & broccoli
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1. Kog ris
Pres eller hak hvidløg. 

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

Svits hvidløg i 1-2 min. Tilsæt ris, vand* og salt* 
[1/4 tsk, 2 pers. | 1/2 tsk, 4 pers.], og bring i kog. Sænk 
til lav varme. Kog ris i 12 min. 

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

2. Lav rissoles
Halver gulerod (uskrællet), og skær i tynde skiver. 
Skær broccoli i små buketter. 

Bland hakket oksekød, æg*, salt* og panko i 
en skål. 

Form fars til kødboller, og tryk dem flade (ca. 
2 cm) til rissoles. Der skal laves 4 pr. person. Stil til 
side på en tallerken.

3. Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Tilsæt gulerod, broccoli og en skvæt vand*, og 
steg i 4-5 min, eller indtil møre. 

Krydr med salt* og peber*. Stil til side i en skål.

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

Steg rissoles i 4-5 min på hver side.

VIGTIGT: Rissolerne er færdige, når kødet er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

5. Lav sauce
Bland hoisinsauce, soja, sesamfrø og en skvæt 
vand* i en lille skål. 

Snit forårsløg fint. Tag de færdigstegte rissoles af 
panden, og stil til side. Lad panden køle lidt af. 

Varm hoisinblanding op i panden, og 
tilsæt rissoles. 

6. Server
Anret hvidløgsris, rissoles og grøntsager 
på tallerkener. 

Top med forårsløg.

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, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) 20 g 40 g

Jasminris 150 g 300 g

Vand* (trin 1) 350 ml 700 ml

Gulerod 1 stk 2 stk

Broccoli 1 stk 1 stk (stor)

Hakket oksekød 250 g 500 g

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Salt* (trin 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Panko 13) 30 g 50 g

Hoisinsauce 3) 6) 11) 13) 30 g 60 g

Sojasauce 11) 13) 1/2 paket 1 paket

Sesamfrø 3) 10 g 20 g

Forårsløg 1 stk 2 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
463 G

Energi 620 kj/148 kcal 2874 kj/687 kcal

Fedt 4 g 19 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 18 g 84 g

Heraf sukkerarter 2 g 11 g

Protein 9 g 42 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 1,2 g 5,7 g

Allergener
3) sesam 6) bløddyr 7) mælk 8) æg 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.

 HELLO RISSOLES!  
En klassiker i det asiatiske køkken med en unik, glat og fyldig smag med tydelige nuancer af salt, umami 
og sødme. Hvis børnene kan lide smagen, åbnes døren for mange nye retter.


