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1. Kog hvidløgsris
Pres eller hak hvidløg fint. 

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

Steg hvidløg i 1 min. Tilsæt ris og vand*. Bring i 
kog. Sænk til lav varme. Kog ris under låg i 10 min. 

Tag gryden af varmen. Lad risene hvile i 12 min, 
eller indtil vandet* er absorberet.

2. Forbered grøntsager
Hak mynte- og korianderblade groft. 

Skær zucchini i 3 cm tern. Skær peberfrugt i 
strimler. Skær svampe i tynde skiver. 

Hak peanuts groft. Skær lime i både.

3. Bland marinade
Bland asiatisk woksauce og vand* [2 spsk, 2 pers. 
| 4 spsk, 4 pers.] i en lille skål.

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

Steg zucchini, peberfrugt, svampe med et nip 
salt* i 3-4 min.

5. Tilsæt marinade
Tilsæt marinade og spinat. Lad simre i 1 min, eller 
indtil spinaten er faldet sammen.

6. Server
Anret hvidløgsris i dybe tallerkener. 

Top med stegte grøntsager, mynte og koriander. 

Server med limebåde.

Velbekomme!

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

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, smør

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) (trin 1) efter behov efter behov

Basmatiris, vilde 100 g 200 g

Vand* (trin 1) 250 ml 500 ml

Mynte & koriander 1 pose 1 pose

Zucchini 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Portobello 150 g 300 g

Peanuts 1) 20 g 40 g

Lime 1 stk 2 stk
Asiatisk woksauce 3) 11) 
13) 14)

75 g 150 g

Spinat 60 g 100 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
455 G

Energi 339 kj/81 kcal 1542 kj/369 kcal

Fedt 2 g 7 g

Heraf mættet  fedt 0 g 1 g

Kulhydrat 14 g 63 g

Heraf sukkerarter 4 g 18 g

Protein 3 g 14 g

Fiber 2 g 7 g

Salt 0,4 g 1,6 g

Allergener
1) jordnødder 3) sesam 7) mælk 11) soja 13) gluten 14) 
sulfitter  

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

 WOK ELLER STEGEPANDE?  
Wokkens udformning giver mulighed for, at varmen fordeles jævnt over hele stegefladen, hvilket betyder, 
at alle ingredienserne er færdige på samme tid. Det går naturligvis også fint at anvende en stegepande!


