
Kokosmjölk  

Grönsaksbuljong  Kryddmix  

Ananasbitar  

Morot  Vitlöksklyfta  

TomatTomatpuré  

Linser  Mynta  

Paprika  Basmatiris  
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Kryddiga linser 
med kokosris och ananassalsa
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1. Koka kokosris
Koka upp kokosmjölk, vatten* (se 
ingredienslistan) och en nypa salt* i en 
medelstor kastrull. 

Rör i basmatiriset, sätt på ett lock och sänk till låg 
värme. Låt sjuda i 15 min. 

Ta av kastrullen från värmen, behåll locket på och 
ställ åt sidan tills riset är mjukt och vattnet har 
absorberats, ca 10 min.

2. Förbered råvaror
Kärna ur och skär paprika i 1 cm stora bitar. 

Finhacka vitlök och tomat. 

Finhacka myntabladen, spara några blad 
till garnering. 

Riv oskalad morot. 

Skölj linserna under kallt vatten. 

3. Bryn ananas
Hetta upp en torr stekpanna på hög värme. 

Bryn ananasen i 2-3 min, eller tills bitarna börjat 
bli en aning brända. För över bitarna i en skål och 
ställ åt sidan.

4. Tillaga linser
Ställ tillbaka pannan på plattan och hetta upp en 
skvätt olivolja* på medelhög värme. Fräs morot 
och paprika i 4-5 min. 
Tillsätt en klick smör*, vitlök, kryddmixen 
[1/2 paket, 2 pers] (stark!) och tomatpuré. Fräs i ca 
2 min. 
Tillsätt linserna, vatten* [1/2 dl, 2 pers | 1 dl, 4 pers], 
grönsaksbuljong, en nypa salt* och peppar*. Låt 
sjuda i 2-3 min, eller tills såsen tjocknat något. 

5. Blanda ananassalsa
Blanda ananasen med tomatbitarna och mynta 
i en skål och rör om väl. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*. 

6. Servera
Fördela kokosris och kryddiga linser mellan era 
tallrikar och toppa med ananassalsa.

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, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja , smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Kokosmjölk 250 ml 500 ml

Vatten* (till riset) 150 ml 300 ml

Basmatiris 150 g 300 g

Paprika 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Tomat, Grön 1 st 2 st

Mynta 1 påse 1 påse

Morot 1 st 2 st

Linser 1 paket 2 paket

Ananasbitar, förskuren 50 g 100 g

Smör* 7) efter smak & behov
Central American Style 
kryddmix (stark!)

1/2 paket 1 paket

Tomatpuré 1 burk 2 burkar

Vatten* (till såsen) 1/2 dl 1 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

546 G
Energi 455 kj/109 kcal 2483 kj/594 kcal
Fett 5 g 25 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 13 g 73 g
Varav sockerarter 4 g 21 g
Protein 3 g 15 g
Fiber 2 g 12 g
Salt 0,3 g 1,8 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener och eventuella spår av allergener. Observera 
att näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 HELLO TOMATPURE!  
Genom att steka tomatpurén minskar du dess syra och beska och låter sötman och smakintensiteten av 
tomat träda fram. Det får maten att smaka både mer och bättre.


