
Basmatiris  

Nötfärs  Koriander  
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Kidneybönor  Röd Paprika  
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Krossade Tomater  Hello Mexico Kryddmix  
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Familjens Chili Con Carne 
med ris, gräddfil och koriander
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1. Koka ris
Häll i kallt vatten* (se ingredienslistan), 
basmatiris och en nypa salt* i en kastrull. Koka 
upp vattnet och sänk sedan till låg värme. Låt riset 
sjuda under lock i 12 min. 

Ta kastrullen av värme och låt stå i 10 min under 
lock innan servering. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

2. Förbered grönsaker
Grovhacka koriander. Finhacka lök. 

Kärna ur och finhacka paprika. 

Skölj bönorna i en sil under kallt vatten. 

3. Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på hög 
värme. Fräs lök i 2-3 min. 

Tillsätt nötfärs, Hello Mexico kryddmix och 
smaksätt med en nypa peppar* och salt* [1/4 tsk, 
2 pers | 1/2 tsk, 4 pers]. 

Stek tills färsen är klar och har fått färg i 3-4 min, 
rör regelbundet.

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa. 

4. Laga chili con carne
Sänk till medelvärme och tillsätt paprika till 
färsen. Rör om och stek i ytterligare ca 1 min. 

Tillsätt krossade tomater, ketchup, 
grönsaksbuljong, kidneybönor och hälften 
av koriandern. 

Koka upp under regelbunden omrörning. Sänk 
sedan värmen och låt sjuda i ca 5 min. 

TIPS: Har du tid - låt den sjuda 10 min extra.

5. Skär lime
Dela lime i klyftor.

6. Servera
Fördela riset mellan era tallrikar och sleva över 
familjens chili con carne. Toppa med en klick 
gräddfil och garnera med resterande koriander.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, salt

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 200 ml 400 ml

Basmatiris 100 g 200 g

Koriander 1 påse 1 påse

Lök 1 st 2 st

Röd paprika 1 st 2 st

Kidneybönor 1 paket 2 paket

Nötfärs 250 g 500 g

Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g
Salt* (steg 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Ketchup 25 g 50 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Lime 1 st 2 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

699 G
Energi 385 kj/92 kcal 2692 kj/644 kcal
Fett 3 g 20 g
Varav mättat fett 1 g 9 g
Kolhydrat 9 g 65 g
Varav sockerarter 4 g 26 g
Protein 6 g 44 g
Fiber 2 g 12 g
Salt 0,3 g 2,1 g

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja


