
30-40 minutter

Aubergine  

Kikærter  Ingefær  

Gulerod  

Hvidløgsfed  Løg  

Naanbrød  Citron  

Agurk  

Mynte & Koriander  Grøntsagsbouillon  

Spinat  Yoghurt  

Hakkede Tomater  Saha-Ras  

   L   

Marokkansk kikærtegryde 
med raita & hvidløgsbrød



Lav raita
Riv agurk groft, og pres så meget væske ud 
som muligt. 

Skær citron i både. 

Hak mynte & koriander fint. 

Bland agurk, yoghurt, et skvæt citronsaft og 
halvdelen af mynte og koriander i en skål, og 
smag til med salt* og peber*.

Varm naanbrød
Bland en smule olivenolie*, resterende hvidløg og 
et nip salt* i en lille skål. 

Placer naanbrød på en bageplade med bagepapir, 
og pensl med hvidløgsolie. 

Varm i ovnen i 3-5 min, eller indtil gyldne. 

Tilsæt et skvæt citronsaft til gryden, og smag til 
med salt* og peber*. 

Server
Anret kikærtegryde i dybe tallerkener.

Top med raita og resterende mynte og koriander. 

Server med naanbrød og citronbåde.

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Tænd ovnen på 200°C/180°C varmluft. 

Skær gulerod (uskrællet) i kvarte skiver.  

Skær aubergine [1/2 stk, 2P] i 2 cm tern. 

Hak løg fint. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Riv ingefær fint.

Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stor gryde på 
middelhøj varme. 

Steg aubergine og gulerod med et stort nip salt* 
i 3-4 min. 

Tilsæt løg og halvdelen af hvidløg, og steg videre 
i 2-3 min.

Tilsæt Saha-Ras, og steg i yderligere 1 min.

Tilsæt kikærter
Skyl kikærter [1/2 pakke, 2P] og spinat under koldt 
vand* i et dørslag. 

Tilsæt kikærter, hakkede tomater, vand* [2 dl 
| 3 dl], spinat, grøntsagsbouillon og ingefær til 
gryden. Skru ned til middellav varme, og lad simre i 
15-17 min, eller indtil tyknet. 

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
Bageplade, gryde, rivejern

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2P  4P

Gulerod 1 stk 2 stk

Aubergine 1/2 stk 1 stk

Løg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Ingefær 1 stk 1 stk

Saha-Ras 4 g 8 g

Kikærter 1/2 pakke 1 pakke

Spinat 60 g 100 g

Hakkede tomater 1 pakke 2 pakker

Vand* (trin 3) 2 dl 3 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Agurk 1 stk 1 stk

Citron 1 stk 1 stk

Mynte & koriander 1 pose 1 pose

Yoghurt 7) 75 g 150 g

Naanbrød 7) 13) 2 stk 4 stk

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
735 g

Energi 353 kj/84 kcal 2590 kj/619 kcal

Fedt 2 g 15 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 12 g 89 g

Heraf sukkerarter 3 g 24 g

Protein 3 g 21 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,4 g 3,0 g

Allergener
7) mælk 10) selleri 13) gluten

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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 HELLO RAITA!  
Raita er en traditionel indisk yoghurtsauce, der ofte serveres som en kølende kontrast til krydret mad.


