
20-30 minutter 

Kyllingebryststrimler  

Koriander  Gul Peberfrugt  

Sorte Bønner  

Revet Mozzarella  Chiliflager  

Tex-Mex  Lime  

Tomat  Hvidløgsfed  

Basmatiris  Tomatpuré  

   O   

Tacobowl 
med kylling, sorte bønner og tomatsalsa



Tilsæt bønner
Tilsæt sorte bønner, tomatpuré [1 spsk | 2 spsk], 
vand* [1 spsk | 2 spsk] og et nip chiliflager, og steg 
videre i 2-3 min. 

Krydr med et nip salt* og peber*. 

TIP: Undlad chillien, hvis ikke alle er til stærk mad.

Lav tomatsalsa
Bland tomat, peberfrugt, et stort skvæt limesaft, 
en smule olivenolie* og halvdelen af koriander i 
en skål. 

Smag til med salt* og peber*.

Server
Anret hvidløgsris, kylling og tomatsalsa i 
dybe tallerkener. 

Top med revet mozzarella og 
resterende koriander. 

Server med limebåde.

Velbekomme!

Kog hvidløgsris
Pres eller hak hvidløg fint. 

Smelt en klat smør* med en smule olivenolie* i en 
gryde på middelhøj varme. 

Svits hvidløg i 1-2 min. 

Tilsæt vand* [3 dl | 6 dl], og bring i kog. Tilsæt ris 
og salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk], og kog under låg på lav 
varme 10 min. 

Tag gryden af varmen, og lad hvile under låg i 
10 min, eller indtil vandet er absorberet.

Forbered råvarer
Hak tomat fint.

Hak peberfrugt fint. 

Hak koriander groft. 

Skær lime i både. 

Vend kylling med en smule olivenolie*, Tex-Mex 
og et nip salt* i en skål.

Steg kylling
Skyl sorte bønner [1/2 pakke, 2P] under koldt vand* 
i en si. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg kylling i 4-5 min, eller indtil brunet 
og gennemstegt. 

TIP: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og uden 
antydning af rødt.
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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. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Gryde, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, vand

Ingredienser
 2P  4P

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Smør* 7) (trin 1) efter behov efter behov

Vand* (trin 1) 3 dl 6 dl

Basmatiris 150 g 300 g

Salt* (trin 1) 1/4 tsk 1/2 tsk

Tomat 1 stk 2 stk

Gul peberfrugt 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Lime, økologisk 1 stk 1 stk

Kyllingebryst, strimler 300 g 600 g

Tex-Mex 5 g 10 g

Sorte bønner 1/2 pakke 1 pakke

Tomatpuré 1 spsk 2 spsk

Vand* (trin 4) 1 spsk 2 spsk

Chiliflager s 1 g 1 g

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
499 g

Energi 515 kj/123 kcal 2567 kj/614 kcal

Fedt 2 g 9 g

Heraf mættet  fedt 1 g 5 g

Kulhydrat 15 g 74 g

Heraf sukkerarter 1 g 7 g

Protein 11 g 55 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,4 g 2,1 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 MOZZARELLA!  
Mozzarella kaldes for Italiens "hvide guld"!


