
25-35 minutter

Græskarkerner  

Rød Peberfrugt  Zucchini  

Sød Kartoffel  

Hvidløgsfed  Løg  

Middelhavsdrøm  Græsk Salatost  

Hvidvinseddike  Chili  

Bredbladet Persille  Sorte Bønner  

   K   

Sød kartoffelmos 
med sorte bønner, salatost og chimichurri



Lav kartoffelmos
Hæld vand fra kartofler, og tilsæt en stor 
klat smør*. 

Mos med en kartoffelmoser eller gaffel, og smag til 
med salt* og peber*.

Lav chimichurri
Hak persille fint. 

Flæk chili, fjern kerner, og hak fint. 

Bland persille, chili, hvidvinseddike [1/2 pakke, 
2P], olivenolie* [3 spsk I 6 spsk] og resterende 
hvidløg i en lille skål. Tilsæt et nip sukker*, salt* 
og peber*, og rør rundt. 

TIP:  Spar på chilien, hvis ikke alle er til stærk mad.

Server
Anret kartoffelmos og stegte grøntsager 
på tallerkener. 

Top med smuldret salatost, chimichurri 
og græskarkerner.

Velbekomme!

Kog kartoffel
Bring en gryde med vand* i kog. 

Skræl sød kartoffel, og skær i 2 cm tern. 

Kog i 10-15 min, eller indtil møre.

Forbered grøntsager
Opvarm en stegepande på middelhøj varme. 

Rist græskarkerner i 3-4 min, og stil til side i en 
lille skål. 

Hak løg fint. 

Hak hvidløg fint. 

Skær zucchini [1/2 stk, 2P] og peberfrugt i 
2 cm tern. 

Skyl bønner under koldt vand* i en si.

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

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

Tilsæt bønner, zucchini og peberfrugt, og steg 
videre i 4-5 min. 

Krydr med et nip salt* og peber*.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Gryde, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, sukker

Ingredienser
 2P  4P

Sød kartoffel 450 g 900 g

Græskarkerner 20 g 40 g

Løg 1 stk 1 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Zucchini 1/2 stk 1 stk

Rød peberfrugt 1 stk 1 stk

Sorte bønner 1 pakke 2 pakker

Middelhavsdrøm 4 g 8 g

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

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Chili s 1 stk 2 stk

Hvidvinseddike 1/2 pakke 1 pakke

Olivenolie* (trin 5) 3 spsk 6 spsk

Sukker* (trin 5) efter behov efter behov

Græsk salatost 7) 100 g 150 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion     
582 g

Energi 473 kj/113 kcal 1686 kj/602 kcal

Fedt 6 g 29 g

Heraf mættet  fedt 2 g 5 g

Kulhydrat 9 g 60 g

Heraf sukkerarter 2 g 5 g

Protein 4 g 18 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,2 g 0,5 g

Allergener
7) mælk

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 CHIMICHURRI!  
En argentinsk dressing eller marinade, som minder meget om pesto. Chimichurri er populær i 
hele Sydamerika.


