
35-45 minutter

Panamad  

Gulerod  Hvidløgsfed  

Tomatpuré  

Basmatiris  Kokosmælk  

Grønne Linser Mynte  

Rød Peberfrugt  Grøntsagsbouillon  

Ananas  Grøn Tomat  

   K   

Krydrede linser 
med kokosris & ananassalsa



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

Steg peberfrugt og gulerod i 4-5 min. 

Tilsæt en klat smør*, hvidløg, Panamad og 
tomatpuré, og steg i 2 min. 

Tilsæt linser, vand* [1 dl | 2 dl] og 
grøntsagsbouillon, og lad simre i 2-3 min, eller 
indtil let tyknet. Smag til med salt* og peber*.

Lav ananassalsa
Vend tomat og mynte i skålen med ananas, og 
krydr med et nip salt* og peber*.

Server
Anret kokosris i dybe tallerkener. 

Top med linser, ananassalsa og mynteblade.

Velbekomme!

Kog kokosris
Bring kokosmælk [1/2 pakke, 2P], vand* [1,5 dl | 
3 dl] og et nip salt* i kog i en gryde. 

Tilsæt ris, sænk til lav varme, og kog under låg i 
15 min. 

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

Forbered råvarer
Skær peberfrugt i 1 cm tern. 

Fjern skræl fra ananas, og skær i tern. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Hak tomat fint. 

Hak mynteblade fint (gem et par blade 
til anretning). 

Riv gulerod (uskrællet) groft. 

Skyl linser under koldt vand* i en si.

Steg ananas
Opvarm en stegepande på høj varme. 

Steg ananas i 2-3 min, og overfør til en skål.

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
Stegepande, gryde, rivejern

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, vand

Ingredienser
 2P  4P

Kokosmælk 1/2 pakke 1 pakke

Vand* (trin 1) 1,5 dl 3 dl

Basmatiris 150 g 300 g

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Ananas 50 g 100 g

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Grøn tomat 1 stk 2 stk

Mynte 1 pose 1 pose

Gulerod 1 stk 2 stk

Grønne linser 1 pakke 2 pakker

Smør* 7) (trin 4) efter behov efter behov

Panamad 4 g 8 g

Tomatpuré 1 dåse 2 dåser

Vand* (trin 4) 1 dl 2 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
578 g

Energi 461 kj/110 kcal 2662 kj/636 kcal

Fedt 2 g 11 g

Heraf mættet  fedt 1 g 8 g

Kulhydrat 17 g 100 g

Heraf sukkerarter 3 g 20 g

Protein 4 g 26 g

Fiber 3 g 15 g

Salt 0,4 g 2,5 g

Allergener
7) mælk 10) selleri

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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 TIP!  
Ved at stege tomatpuréen reducerer du dens bitterhed og får tomatens sødme og smagsintensitet frem. 
Det får maden til at smage både mere og bedre.


