
Jasminris    

Kokosmælk  Kyllingelårfilet  

Spidskål  

Hvidløgsfed  Gulerod  

Abrikoschutney Goan Xacuti  

Koriander  Lime  

 HURTIG  20-25 minutter • Lav mig som en af de første retter    C   

Hurtig kyllingewok 
med spidskål & aprikoschutney
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1. Kog ris
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Tilsæt ris, rør rundt, dæk til med låg, og sænk til 
lav varme. Kog ris i 12 min. 

Tag gryden af varmen, og lad risene hvile i 10 min, 
eller indtil vandet er absorberet.

2. Forbered råvarer
Riv gulerod. Hak hvidløg fint. 

Fjern overskydende fedt fra kylling, og skær i 
strimler på et andet skærebræt. 

3. Steg kylling
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
høj varme. 

Steg kylling i 3-4 min. Krydr med salt* og peber*. 

Tilsæt Goan xacuti, og steg videre i 1 min. Tilsæt 
spidskål, gulerod og hvidløg, og steg i yderligere 
2-4 min. Sænk til middelhøj varme, og tilsæt 
kokosmælk. Lad simre i 5-6 min.

VIGTIGT: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og 
uden antydning af rødt. 

4. Skær lime
Skær lime i både. Tilsæt en smule limesaft.

5. Tilsmag sauce
Hak koriander (med stilk) groft. Tilsæt koriander 
(gem en smule til anretning).

Smag saucen til med salt* og sukker*. 

6. Server
Anret ris i dybe tallerkener, og top med kylling, 
grøntsager og resterende koriander. 

Server med abrikoschutney og limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, rivejern

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, vand, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vand* 350 ml 700 ml

Jasminris 150 g 300 g

Gulerod 2 stk 3 stk

Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

Kyllingelårfilet 2 stk 4 stk

Goan xacuti 3 g 6 g

Spidskål, skåret 1 pose 2 poser
Kokosmælk 250 ml 500 ml

Lime 1 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Abrikoschutney 9) 50 g 100 g

Sukker* efter behov efter behov

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
598 G

Energi 569 kj/136 kcal 3402 kj/813 kcal
Fedt 6 g 35 g
Heraf mættet  fedt 4 g 22 g
Kulhydrat 14 g 84 g
Heraf sukkerarter 3 g 18 g
Protein 7 g 39 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,1 g 0,5 g

Allergener
9) sennep  

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

 TIPS!  
Skyl risene før tilberedning for at fjerne det meste stivelse og forhindre, at den klistrer. 


