
 Jasminris  

Morot  Zucchini  

Chili  

Vitlöksklyfta  Ingefära  

Kokosmjölk  Currypasta  

Goan Xacuti  Kikärtor  

Aprikoschutney

Koriander  Tomat  

35-45 minuter    L   

Kikärtscurry 
med jasminris och aprikoschutney
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Koka ris
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) i en 
medelstor kastrull. Rör i jasminris och en nypa 
salt*, sätt på ett lock och sänk till låg värme. Låt 
sjuda i 12 min.

Ta av kastrullen från plattan och låt riset stå 
under lock i 10 min, eller tills det är mjukt och har 
absorberat vätskan.

Förbered råvaror
Riv ingefära. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Skär zucchini [1/2 st, 2 pers] och oskalad morot i 
1 cm tjocka skivor. 

Skär tomat i 1 cm stora bitar. 

Skölj kikärtorna i kallt vatten. 

Grovhacka koriander.

Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Fräs goan xacuti och currypasta 
i ett par sekunder. 

Tillsätt ingefära, vitlök, zucchini, morot och 
tomat och fräs i 6-7 min, eller tills grönsakerna 
har mjuknat.

Koka curry
Tillsätt kokosmjölk, vatten* [1 msk, 2 pers | 2 msk, 
4 pers] och kikärtor i stekpannan. Låt sjuda i 
6-8 min. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Hacka chili
Kärna ur och finhacka chili.

6. Servera
Fördela jasminris och kikärtscurry mellan 
era tallrikar.

Toppa med koriander, chili och en klick 
aprikoschutney, och hugg in.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du sätter 
igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, sil, rivjärn, 
skål, vitlökspress 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vatten* (steg 1) 350 ml 700 ml

Jasminris 150 g 300 g

Ingefära 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Zucchini 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Kikärtor 1 paket 2 paket

Koriander 1 påse 1 påse

Goan xacuti 3 g 6 g

Currypasta 9) 20 g 40 g

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

Vatten* (steg 4) 1 msk 2 msk

Chili s 1/2 st 1 st
Aprikoschutney 9) 50 g 100 g

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
549 g

Energi 542 kj/130 kcal 2973 kj/711 kcal
Fett 5 g 28 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 17 g 93 g
Varav sockerarter 3 g 19 g
Protein 3 g 17 g
Fiber 2 g 12 g
Salt 0,2 g 1,2 g

Allergener
9) Senap 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello kikärtor!  
Ett briljant tips är att alltid ha kikärtor hemma. Denna mångsidiga ingrediens kan du göra mycket med, 
och de gör maträtter mer matiga. Perfekt när gårdagens rester inte riktigt räcker.


