
40-50 minutter 

Risottoris  

Salvie  Grøntsagsbouillon  

Hvidløgsfed  

Valnødder  Porre  

Hvide Løjer & UrterSpinat  

Revet Hård Ost  Portobello    

   F   

Svamperisotto 
med porre, spinat & valnødder



Tilbered risotto
Overfør risotto til et ildfast fad. 

Dæk til med sølvpapir, og bag i 22-26 min, eller 
indtil risene er møre og vandet er absorberet. 

Pluk salvieblade. 

Hak valnødder groft.

Friter salvie
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Tilsæt salvieblade, og friter i 2-3 min, eller 
indtil sprøde. Stil til side på en tallerken 
med køkkenrulle. 

Rør spinat, svampe og 1/2 revet ost i risottoen. 

Smag til med salt* og peber*. 

Server
Anret svamperisotto på tallerkener. 

Top med valnødder, salvieblade og resterende 
revet ost. 

Velbekomme!

Forbered grøntsager
Forvarm ovnen til 220°C/200°C varmluft. 

Skær svampe i tynde skiver. 

Snit porre fint. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

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

Tilsæt svampe og et nip salt*, og steg i 4-5 min. Stil 
til side på en tallerken.

Kog risottoris
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Steg porre i 3-4 min, eller indtil bløde. 

Tilsæt hvidløg og risottoris, og svits i 1 min. 

Tilsæt vand*, Hvide Løjer & Urter og 
grøntsagsbouillon. Bring i kog, og lad koge under 
omrøring i 2 min.

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
Skærebræt, stegepande, ildfast fad, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Portobello 150 g 300 g

Porre 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 3 stk 6 stk

Risottoris 150 g 300 g

Vand* (trin 3) 400 ml 800 ml

Hvide Løjer & Urter 4 g 8 g

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Salvie 1 pose 1 pose

Valnødder 2) 20 g 40 g

Spinat 1 pose 1 pose

Revet hård ost 7) 40 g 80 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
300 g

Energi 644 kj/154 kcal 1933 kj/462 kcal

Fedt 4 g 13 g

Heraf mættet  fedt 2 g 5 g

Kulhydrat 22 g 66 g

Heraf sukkerarter 2 g 5 g

Protein 6 g 18 g

Fiber 2 g 5 g

Salt 0,6 g 1,7 g

Allergener
2) nødder 7) mælk 10) selleri

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 PORTOBELLO!  
Portobello-svampen er en brun champignon, som har fået lov til at vokse sig stor og"modne", hvilket 
kommer til udtryk i dens kraftigere smag. 


