
Jasminris    

Kokosmælk  Kyllingelårfilet

Broccoli  

Hvidløgsfed  Tomat  

Karrypasta  

Koriander  Lime  

 HURTIG  20-25 minutter • Lav mig først    C   

Kyllingewok 
med jasminris, kokosmælk & broccoli
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1. Kog ris
• Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

• Tilsæt ris, rør rundt, dæk til med låg, og sænk 
til lav varme. Kog ris i 11-12 min. 

• Tag gryden af varmen, og lad risene hvile i 
10 min indtil vandet er absorberet.

2. Forbered grøntsager
• Skær broccoli i små buketter. Skær tomat i 

2 cm tern. Hak hvidløg fint. 

• Skær lime i både.

• Fjern overskydende fedt fra kylling, og skær i 
1 cm tykke strimler. 

TIPS: Fedt tilfører smag til kyllingen, så fjern ikke 
det hele!

3. Steg kylling
• Varm en smule olie* i en stor pande ved 

høj varme. 

• Steg kylling i 3-4 min, og krydr med salt* 
og peber*. 

• Tilsæt karrypasta, og steg i 1 min. Tilsæt 
broccoli, tomat og hvidløg, og steg videre 
i 2-4 min. Sænk til middelhøj varme, tilsæt 
kokosmælk, og lad simre i 5-6 min.

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

4. Hak koriander
• Hak koriander (med stilk) groft (gem lidt 

til anretning).

5. Tilsæt koriander
• Tilsæt koriander og en skvæt limesaft. Krydr 

med salt* og sukker*.

6. Server
• Anret ris med kylling og grøntsager i skåle. 

• Drys med korianderblade, og server 
med limebåde.

Velbekomme!

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, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, vand, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vand* (til ris) 350 ml 700 ml

Jasminris 150 g 300 g

Broccoli 250 g 500 g

Tomat 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Lime 1 stk 2 stk

Kyllingelårfilet 300 g 600 g

Karrypasta 14) 20 g 40 g

Kokosmælk 250 ml 500 ml

Koriander 1 pose 1 pose

Sukker* efter behov

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
580 G

Energi 560 kj/134 kcal 3245 kj/776 kcal

Fedt 6 g 35 g

Heraf mættet  fedt 4 g 22 g

Kulhydrat 12 g 71 g

Heraf sukkerarter 1 g 8 g

Protein 7 g 42 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,2 g 1,0 g

Allergier
14) sulfitter 

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af allergener. Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet 
kan ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 TIPS!  
Få mere saft ud af citrusfrugt ved at rulle den mod en plan overflade, eller giv den i 10-15 sekunder i 
mikrobølgeovnen. Så er det meget lettere at presse saften ud.


