
20-30 minutter

Fraiche 10%  

Bladselleri  Oksebouillon  

Gul Peberfrugt  

Ay Cajun-Ba  Chorizo-Pølse  

Porre  Basmatiris  

Bredbladet Persille  Tomatpuré  

   P   

Jambalaya 
med chorizo og vilde ris



Lav persilledressing
Hak persille fint. 

Bland fraiche [1/2 pakke, 2P], persille (gem lidt til 
anretning) og et skvæt vand i en lille skål. 

Smag til med salt* og peber*.

Tilsæt ris
Tilsæt ris, og vend sammen.

Server
Anret jambalaya i dybe tallerkener.

Dryp med persilledressing.

Drys med resterende persille.

Velbekomme!

Kog ris
Bring vand* [3 dl | 6 dl] i kog i en gryde. 

Tilsæt ris og salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk], sænk til lav 
varme, og kog under låg i 15 min. 

Tag gryden af varmen, og lad hvile under låg.

Forbered råvarer
Skær chorizo i 1 cm tern. 

Skær selleri i tynde skiver. 

Halver porre [1/2 stk, 2P] på langs, og skær i 
1 cm skiver. 

Skær peberfrugt i 2 cm tern.

Lav jambalaya
Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg chorizo, selleri, porre og peberfrugt, og steg 
i 4-5 min. 

Tilsæt tomatpuré [1/2 dåse, 2P], Ay Cajun-ba og et 
nip salt* og peber*, og steg videre i 1-2 min. 

Sænk til middelvarme, tilsæt vand* [1 dl | 2 dl] og 
oksebouillon, og lad simre i 3-5 min.

1 2 3

4 5 6

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
Gryde, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2P  4P

Vand* (trin 1) 3 dl 6 dl

Basmatiris, vilde 150 g 300 g

Salt* (trin 1) 1/4 tsk 1/2 tsk

Chorizo-pølse 200 g 400 g

Bladselleri 10) 2 stk 4 stk

Porre 1/2 stk 1 stk

Gul peberfrugt 1 stk 2 stk

Tomatpuré 1/2 dåse 1 dåse

Ay Cajun-ba 14) 4 g 8 g

Vand* (trin 3) 1 dl 2 dl

Oksebouillon 4 g 8 g

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion        
417 g

Energi 580 kj/139 kcal 2418 kj/578 kcal

Fedt 6 g 23 g

Heraf mættet  fedt 2 g 8 g

Kulhydrat 18 g 75 g

Heraf sukkerarter 3 g 11 g

Protein 6 g 23 g

Fiber 2 g 7 g

Salt 0,6 g 2,7 g

Allergener
7) mælk 10) selleri 14) sulfitter

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO JAMBALAYA!  
Navnet Jambalaya kommer fra det provencalske ord jambalaia, hvilket betyder blanding.


