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1. Tärna grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och finhacka ingefära, lök och vitlök. Skala 
potatis. Tärna potatis och aubergine [1/2 st, 2 pers] 
i 1 cm stora bitar.   

2. Fräs aubergine
Fräs ingefära, lök, vitlök, potatis och 
aubergine med en skvätt olja* i en stor kastrull 
på medelvärme. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*.

Låt sjuda tills auberginen är mjuk och gyllenbrun, 
ca 10 min. Rör om regelbundet.

3. Finhacka chili
Halvera chili [1/2 st, 2 pers], ta bort frön 
och finhacka.

TIPS: Använd bara en halv chili om du inte tycker 
om stark mat.

4. Låt curryn sjuda
Skölj linser i en sil under rinnande vatten tills 
vattnet klarnar. 

Tillsätt linserna i kastrullen tillsammans med chili, 
kokosmjölk, vatten* (se mängd i ingredienslistan) 
och sojasås. Låt sjuda i ytterligare 5-10 min, tills 
auberginen är mosig och potatisen färdigkokt.

5. Värm bröd
Värm upp baguetten [1/2 st, 2 pers] i ugnen, 7-8 min. 

Grovhacka koriander. Halvera lime.

6. Servera
Pressa i juice från en limehalva i curryn och 
rör i hälften av koriandern. Krydda med extra 
limejuice, salt* och peppar* efter smak. 

Sleva upp curryn i djup skålar, toppa med 
resterande koriander och servera med brödet vid 
sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, grönsaksskalare 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Ingefära 1/2 st 1 st

Lök 1 st 1 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Potatis 1 st 2 st

Aubergine 1/2 st 1 st

Chili 1/2 st 1 st

Gröna linser 1 paket 2 paket

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

Vatten* 1 dl 2 dl

Sojasås 11) 13) 20 ml 30 ml
Stenugnsbakad baguette  
3) 13)

1/2 st 1 st

Koriander 1 påse 2 påsar

Lime 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
553 G

Energi 456 kj/109 kcal 2517 kj/602 kcal

Fett 5 g 27 g

Varav mättat fett 4 g 22 g

Kolhydrat 12 g 67 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 3 g 17 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 1,3 g 7,3 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
3) Sesam 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO AUBERGINE!  
Auberginen är känslig för kyla. Bäst mår den av att förvaras på en sval till rumstempererad plats.


