
Lök  

Grönsaksbuljong  Risotto  

Vitlök  

Vanliga Svampar  Morot  

Vitvinsvinäger  

Hasselnötter  Oregano  

Äpple  Parmesan  

 VEGETARISK  45 minuter    E   

Svamprisotto 
med oreganoäpplen
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1. Tärna grönsaker
Skala och finhacka lök och vitlök. Skala och tärna 
morot till små kuber (0,5x0,5 cm). Tärna även 
svamp (1x1 cm). Fräs vitlök, lök, och morot i en 
stor stekpanna med en skvätt olja* i 3 min. Tillsätt 
svamp och fräs i ytterligare 3 min.

2. Koka ris
Häll sedan i risottoris och grönsaksbuljong, 
och fräs i 1 min. Blanda i 100 ml vatten* och låt 
sjuda. Späd med vatten allteftersom riset sugit åt 
sig vätskan, ca 100 ml per gång. Fortsätt tills riset 
är färdigkokt. 

TIPS: För en autentisk italiensk matupplevelse kan 
du även använda vitt vin istället för vatten.

3. Riv ost
Finriv parmesan och sätt åt sidan.

4. Tärna äpple
Tärna äpple i små kuber. Plocka och finhacka 
oreganoblad, stjälken ska inte användas.

5. Hacka hasselnötter
Hacka hasselnötter och blanda med äpple och 
oregano i en salladsskål. Smaksätt med en skvätt 
vitvinsvinäger, salt och peppar*.

6. Voilà!
Strö parmesan över risotton och servera 
med oreganoäpplen.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att skölja dina grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
durkslag, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 1 klyfta

Morot 1 st 2 st

Vanliga svampar, bruna 200 g 400 

Risotto 150 g 300 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Parmesan 7) 20 g 40 g

Äpple 1 st 2 st

Oregano 10 g 10 g

Hasselnötter 2) 20 g 40 g

Vitvinsvinäger 12  ml 24 ml

Vatten* 600 ml 1200 ml

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER SERVING  
352 G

Energi 571 kj/137 kcal 2010 kj/481 kcal

Fett 3 g 11 g

Varav mättat fett 0,7 g 2 g

Kolhydrat 22 g 78 g

Varav sockerarter 4 g 13 g

Protein 4 g 15 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,2 g 1 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ RISOTTO!  
Risotto är en av Italiens nationalrätter som daterar tillbaka till norra Italien vid 1800-talets början. 


