
35-45 minutter 

Løg  

Hakkede Tomater  Dukkah  

Rød Peberfrugt  

Baharat  Kikærter  

Baguette

Hvidløgsfed  Bredbladet Persille    

Tranebær  Grøntsagsbouillon    

   E   

Kikærtetagine 
med persille-hvidløgsbrød



Bland hvidløgssmør
Hak persille (gem et par blade til anretning) fint. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Bland en klat smør*, hvidløg og 1/2 persille med et 
nip salt* og peber* i en skål. 

Tilsæt resterende persille til gryden.

Varm brød
Skær brød over på langs og derefter i 5-6 cm 
tykke stykker. 

Smør med hvidløgssmør. Fordel på en bageplade 
med bagepapir. 

Bag i ovnen i 6-7 min.

6. Server
Anret kikærtetagine i dybe tallerkener. 

Top med persilleblade. 

Server med hvidløgsbrød.

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Hak løg fint. 

Skær peberfrugt i små tern. 

Skyl kikærter under koldt vand* i en si. 

Tag smør* ud af køleskabet.

Svits grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en gryde ved 
høj varme. 

Steg løg, peberfrugt, baharat og dukkah under 
omrøring i 3-4 min.

Lad simre
Sænk til middel varme. 

Tilsæt kikærter, hakkede tomater, 
grøntsagsbouillon, vand* [1-2 dl, 2 pers. | 2-3 dl, 
4 pers.] og tranebær. Lad simre i 10-15 min. 

Krydr med salt* og peber*.

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. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, smør

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Løg 1 stk 1 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Kikærter 1 pakke 2 pakker

Baharat 2 g 4 g

Dukkah 1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Hakkede tomater 1 pakke 2 pakker

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Vand* (trin 3) 1-2 dl 2-3 dl

Tranebær 15) 16) 20 g 40 g

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) 20 g 40 g

Baguette 13) 17) 1/2 stk 1 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
540 g

Energi 418 kj/100 kcal 2257 kj/540 kcal

Fedt 3 g 16 g

Heraf mættet  fedt 1 g 6 g

Kulhydrat 13 g 72 g

Heraf sukkerarter 5 g 26 g

Protein 3 g 18 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 1/2 g 2,7 g

Allergener
1) jordnødder 2) nødder 3) sesam 7) mælk 10) selleri 13) 
gluten
Kan indeholde spor: 15) jordnødder 16) nødder 17) sesam

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

Ingredienser, baharat: Kanel, muskatnød, 
kryddernellike, sort peber, ingefær
Ingredienser, dukkah: Sesamfrø, mandler, jordnødder, 
valnødder, hasselnødder, frø (græskar, solsikke, 
valmue), koriander, timian, spidskommen, cayennepeber, 
sort peber, selleri, havsalt
Ingredienser, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog 
(vand, løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, 
hvidløg, krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, 
gærekstrakt, sukker, aroma, rapsolie

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2020-U44

 HELLO TAGINE!  
Tagine er en nordafrikansk klassiker, hvor krydderierne og kombinationen af søde og sure smage er i 
fokus. Uanset om du laver den med kød eller grøntsager, er basen af tomat og tørret frugt et must.


