
 Basmatiris  

Tomat  Morot  

Vitlöksklyfta  

Ingefära  Lök  

Gräddfil  Koriander  

Kokosmjölk  Currypasta  

Cashewnötter

Curry Pulver  Linser  

20-30 minuter    E   

Lins- och kokoscurry 
med cashewnötter och koriander



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V36

1. Koka ris
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) i en 
medelstor kastrull. Tillsätt ris och salt* [1/4 tsk, 
2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] och sänk till låg värme. 

Sätt på ett lock och låt sjuda i ca 10 min. Ta av 
kastrullen från värmen, behåll locket på och ställ åt 
sidan tills servering.

2. Förbered grönsaker
Finhacka lök. Riv morot. Grovhacka tomat. 

Skala och riv ingefära. Finhacka vitlök. 

Skölj linserna under kallt vatten.

3. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs lök, morot och tomatbitarna i 
3-4 min.

4. Sjud curry
Tillsätt ingefära, vitlök, currypulver och 
currypasta och fräs i 1 min. 

Tillsätt linser och kokosmjölk och låt sjuda tills 
curryn tjocknat något, 4-5 min. Smaksätt med en 
nypa salt* och peppar*.

5. Hacka koriander
Grovhacka koriander medan curryn sjuder.

6. Servera
Fördela ris mellan era tallrikar och skeda över lins- 
och kokoscurry. 

Toppa med koriander, cashewnötter och en 
klick gräddfil.

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 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 300 ml 600 ml

Basmatiris 100 g 200 g

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

Lök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Tomat 2 st 4 st

Ingefära 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Linser, gröna 1 paket 2 paket

Currypulver 14) 2 g 4 g

Currypasta 14) 20 g 40 g

Kokosmjölk 250 ml 400 ml

Koriander 1 påse 1 påse

Cashewnötter 2) 20 g 40 g

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
555 G

Energi 494 kj/118 kcal 2743 kj/656 kcal
Fett 6 g 33 g
Varav mättat fett 4 g 25 g
Kolhydrat 12 g 68 g
Varav sockerarter 2 g 14 g
Protein 3 g 16 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,2 g 1,2 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 14) Sulfiter  

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

 HELLO CURRY!  
Det är skillnad på curry och curry! Gul, röd och grön currypasta används mest i det thailändska köket, 
medan currypulver används i det indiska.


