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Kyllingebrystfilet  Panamad  

MayonnaiseKidneybønner   

Hvidløgsfed  Lime  

   C   

Krydret kylling 
med ris, bønner, avocado & limedressing



Bland limedressing
Bland mayonnaise og limesaft [1 spsk, 2 pers. | 
2 spsk, 4 pers.] i en skål. 

Krydr med salt* og peber*.

Bland risssalat
Bland ris, kidneybønner, spinat og en smule 
olivenolie* i en skål. 

Krydr med salt* og peber*.

6. Server
Server rissalat, kylling og avocado på tallerkener. 

Dryp med limedressing.

Velbekomme!

Kog ris
Bring vand*, ris og et nip salt* i kog i en gryde. 
Sænk til lav varme. Lad simre under låg i 10 min. 

Tag gryden af varmen. Lad risene hvile under låg i 
12 min, eller indtil vandet er absorberet.

Pres eller hak hvidløg fint. 

Hak rødløg [½ stk, 2 pers.] fint. 

Steg kylling
Skær kylling i 3 cm tykke strimler på et 
rent skærebræt. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg hvidløg, rødløg og Panamad i 2 min. 

Tilsæt kylling. Steg i 8-10 min.

VIGTIGT: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt 
og uden antydning af rødt.

Forbered grøntsager
Hak spinat groft. 

Skær avocado over på langs. Grav indmad ud med 
en ske. Skær i tynde skiver. 

Skær lime i både. 

Skyl kidneybønner [½ pakke, 2 pers.] under koldt 
vand* i en si.

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. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, hvidløgspresser, si , skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Vand* (trin 1) 250 ml 500 ml

Basmatiris, vilde 100 g 200 g

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

Panamad 4 g 8 g

Spinat 1 pose 1 pose

Avocado 1 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Kidneybønner 1/2 pakke 1 pakke

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
436 g

Energi 649 kj/155 kcal 2830 kj/677 kcal

Fedt 7 g 29 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 11 g 49 g

Heraf sukkerarter 1 g 3 g

Protein 11 g 46 g

Fiber 2 g 11 g

Salt 0,2 g 0,9 g

Allergener
8) æg 9) sennep

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.
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 HELLO AVOCADO!  
Avocado af sorten Hass er moden, når skallen skifter farve fra grøn til mørkebrun. Hass har gulgrøn cremet 
frugtkød, er rig på olie og har en delikat nøddeagtig smag.


