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Koka vitlöksris
Finhacka (eller pressa) vitlök. 

Hetta upp en skvätt olivolja* och lite smör* i en 
kastrull på medelhög värme. Fräs vitlök i 1-2 min. 

Tillsätt ris, vatten* (se ingredienslistan), och en 
nypa salt*, och koka upp. Sjud på låg värme under 
lock i 10 min. 

Ta kastrullen av värme och låt vila under lock i 
10 min. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

Förbered grönsaker
Skär rödlök [1/2 st, 2 pers] i tunna skivor. 

Skölj svarta bönor [1/2 paket, 2 pers]. 

Häll av majs.

Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek rödlök, nötfärs och Tex-
Mex i 2-3 min, eller tills färsen har fått färg.

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

Koka chili con carne
Tillsätt svarta bönor [1/2 paket, 2 pers], 
majs, köttbuljong och krossade tomater i 
stekpannan. Sjud i 12-15 min. Krydda med salt* 
och peppar*.

Hacka koriander
Grovhacka koriander.

Servera
Servera ris och chili con carne i skålar. Toppa med 
mozzarella och 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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, sil, vitlökspress 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Smör* 7) efter smak & behov
Basmatiris 100 g 200 g

Vatten* 300 ml 600 ml
Rödlök 1/2 st 1 st
Svarta bönor 1/2 paket 1 paket

Majs 1 burk 1 burk

Nötfärs 250 g 500 g
Tex-Mex 4 g 8 g
Köttbuljong 4 g 8 g
Krossade tomater, vitlök 
& lök 1 paket 2 paket

Koriander 1 påse 1 påse

Riven mozzarella 7) 50 g 100 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
612 g

Energi 505 kj/121 kcal 3088 kj/738 kcal

Fett 4 g 22 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 12 g 73 g

Varav sockerarter 4 g 25 g

Protein 8 g 49 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,8 g 4,7 g

Allergener
7) Mjölk 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello chili con carne!  
Chili con carne betyder chili med kött. Det vegetariska alternativet heter chili sin carne - chili utan kött.


