
Broccoli  

Lime  Ingefær  

Gulerod  

Citrongræs  Rød Peberfrugt  

Sojasauce  Kokosmælk  

Goan Xacuti  Gul Karrypasta  

Peanuts

Nudler  Koriander  

 HURTIG  15-25 minutter    K   

Gul karry 
med nudler, peanuts & rød peberfrugt
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1. Forbered grøntsager
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Skær broccoli i små buketter. Skær gulerod 
(uskrællet) i tynde, halve skiver. Skær peberfrugt 
i strimler. Hak citrongræs fint. Riv ingefær 
(uskrællet). Riv limeskal. Skær lime i både. Hak 
koriander groft. 

TIPS: Citrongræs er ret fibrøs, så sørg for at hakke 
det meget fint.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe limen, inden du 
river skallen. 

2. Kog nudler & broccoli
Kog nudler i 7-9 min, eller indtil ‘al dente’. 

Tilsæt broccoli  til gryden, når nudlerne har 
2 min tilbage. 

Gem en skvæt nudelvand. 

Si vand* fra. Hæld tilbage i gryden.

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

Steg peberfrugt og gulerod i 2-3 min.

4. Lav karry
Tilsæt en smule olivenolie*, citrongræs, ingefær, 
karrypasta og goan xacuti. Steg i 1 min. 

Tilsæt kokosmælk, soja, limeskal, en skvæt 
limesaft og nudelvand. 

Lad simre i 2-3 min, eller indtil let tyknet.

5. Tilsæt broccoli
Tilsæt nudler og broccoli. Vend det hele sammen.

6. Server
Anret nudler og karry i dybe tallerkener. 

Top med koriander og peanuts. 

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, si, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Broccoli 1 stk 1 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Citrongræs 1 stk 2 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Nudler 13) 200 g 400 g

Gul karrypasta 14) 20 g 40 g

Goan xacuti 3 g 6 g

Kokosmælk 250 ml 500 ml

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Peanuts 1) 20 g 40 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
577 G

Energi 578 kj/138 kcal 3333 kj/797 kcal

Fedt 5 g 31 g

Heraf mættet  fedt 4 g 23 g

Kulhydrat 17 g 98 g

Heraf sukkerarter 3 g 16 g

Protein 4 g 25 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,8 g 4,7 g

Allergener
1) jordnødder 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.

 HELLO CITRONGRÆS!  
Citrongræs er en tropisk græstype. De friske stængler og blade har en citronlignende lugt, fordi de 
indeholder en æterisk olie, som også findes i citronskal.


