
25-35 minutter

Tofu  

Karrypasta  Løg  

Panko  

Gulerod  Jasminris  

Sojasauce

Blandet Salat      Radiser  

Curry-On  Kokosmælk  

   L   

Katsukarry 
med tofu & radisesalat



Lav karry
Opvarm en smule olivenolie* i en gryde på 
middelhøj varme. 

Tilsæt gulerod og løg, og steg under omrøring i  
2-3 min. 

Tilsæt karrypasta og Curry-on, og rør i 1 min. 

Tilsæt kokosmælk og sojasauce. Lad simre i 
6-8 min. 

TIP: Tilsæt lidt vand, hvis saucen er for tyk.

Steg tofu
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
middelhøj varme.

Steg tofu i 4-5 min på hver side, eller indtil gylden.

Bland salat [½ pose, 2 pers.] og radiser i en skål. 

Dryp med en smule olivenolie*, krydr med salt* og 
peber*, og vend sammen.

Server
Anret ris i dybe tallerkener.

Top med karry og katsutofu. 

Server med salat. 

Velbekomme!

Kog ris
Bring en stor gryde med vand* (se ingrediensliste) 
i kog.

Tilsæt ris og et nip salt*, rør rundt, og kog på lav 
varme i 12 min. 

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

TIP: Fjern ikke låget.

Forbered grøntsager
Skær løg i tynde, halve skiver. 

Skær gulerod (uskrællet) i tynde, halve skiver. 

Skær tofu i skiver (3 pr. person). 

Skær radiser [½ pose, 2 pers.] i tynde skiver.

Paner tofu
Bland hvedemel* med salt* og et stort nip peber* 
i en skål. 

Pisk æg* i en anden skål.

Hæld panko i en tredje skål. 

Vend tofu i mel, derefter i æg, og til sidst i panko. 
Overfør til en tallerken. 

TIP: Hvis du ikke har æg, kan det erstattes med 
2 spsk mælk.

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.  

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg, hvedemel, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Vand* (trin 1) 300 ml 600 ml

Jasminris 150 g 300 g

Løg 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Tofu 11) 250 g 500 g

Radiser 1/2 pose 1 pose

Hvedemel* 13) 2 spsk 4 spsk

Salt* (trin 3) 1/4 tsk 1/2 tsk

Æg* 8) (trin 3) 1 stk 2 stk

Panko 13) 50 g 75 g

Karrypasta 9) 20 g 40 g

Curry-on 4 g 8 g

Kokosmælk 200 ml 500 ml

Sojasauce 11) 13) 25 ml 50 ml

Blandet salat 1/2 pose 1 pose

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
517 g

Energi 617 kj/147 kcal 3188 kj/762 kcal

Fedt 6 g 28 g

Heraf mættet  fedt 4 g 18 g

Kulhydrat 18 g 95 g

Heraf sukkerarter 2 g 9 g

Protein 6 g 29 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,6 g 3,1 g

Allergener
8) æg 9) sennep 11) soja 13) gluten

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 KATSUKARRY!  
Katsukarry er en japansk karrysauce, som serveres til kød, eller vegetariske og veganske alternativer.


