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Røde Linser  

Grøntsagsbouillon  Spidskommen  

Grønne Linser  

Ingefær  Aubergine  

YoghurtTortillabrød  

Cashewnødder  Goan Xacuti    

KarrypastaHvidløgsfed

Koriander  Rødløg  

   E   

Dhal 
med aubergine & ristede cashewnødder



Kog dhal
Tilsæt røde og grønne linser, grøntsagsbouillon 
og kogende vand*. Lad simre i 15-20 min. 

Rør halvdelen af yoghurt i, og lad simre i 3-5 min.

Bag korianderchips
Bland olivenolie* [2 spsk, 2 pers. | 4 spsk, 4 pers.] 
og halvdelen af koriander med et nip salt* og 
peber* i en skål. 

Skær tortillabrød i 3 cm brede strimler. Fordel på 
en bageplade med bagepapir. 

Smør med korianderolie, og bag i ovnen i 6-8 min.

Tilsæt halvdelen af den resterende koriander til 
dhalen, og krydr med salt* og peber*.

Server
Anret dhal i dybe tallerkener. 

Top med aubergine, cashewnødder, resterende 
yoghurt og koriander. 

Server med korianderchips.

Velbekomme!

Bag aubergine
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skær aubergine i 3 cm store stykker. 

Vend med en smule olivenolie* og spidskommen, 
og krydr med et stort nip salt*. 

Fordel på en bageplade med bagepapir, og bag i 
ovnen i 20-25 min.

Forbered grøntsager
Bring en elkedel eller gryde med vand* (se 
ingrediensliste) i kog. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Skræl, og hak ingefær fint. 

Hak rødløg fint. 

Hak koriander groft. 

Skyl røde og grønne linser under koldt vand* i 
en si.

Steg grøntsager
Opvarm en gryde på middel varme.

Rist cashewnødder i 2-3 min. Overfør til en skål. 

Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middel varme. 

Steg rødløg i 5 min. Tilsæt ingefær, hvidløg, 
karrypasta og goan xacuti, og steg i  3 min.

TIP: Hold godt øje med cashewnødderne, så de ikke 
bliver brændt.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, gryde, si, bageplade, kartoffelskræller, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Aubergine 1 stk 2 stk

Spidskommen 4 g 8 g

Vand* (trin 2) 450 ml 900 ml

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Ingefær 15 g 30 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Grønne linser 1 pakke 2 pakker

Cashewnødder 2) 20 g 40 g

Karrypasta 9) 20 g 40 g

Goan xacuti 4 g 8 g

Røde linser 27) 1 pakke 2 pakker

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Yoghurt 7) 150 g 300 g

Tortillabrød 13) 17) 2 stk 4 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
799 g

Energi 405 kj/97 kcal 3231 kj/772 kcal

Fedt 2 g 20 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 12 g 95 g

Heraf sukkerarter 2 g 12 g

Protein 5 g 41 g

Fiber 3 g 22 g

Salt 0,5 g 3,7 g

Allergener
2) nødder 7) mælk 9) sennep 10) selleri 13) gluten  
Kan indeholde spor af: 17) sesam 27) gluten

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO DHAL!  
Dhal er en indisk linseret, som kan indeholde kanel, ingefær, koriander, chili, gurkemeje, kommen 
og kokosmælk.


