
15-25 minutter

Kyllingebrystfilet  

Gulerod  Spinat  

Jasminris  

Kokosmælk  Gul Karrypasta  

ForårsløgPeanuts  

Goan Xacuti  Skalotteløg  

   G   

Thaikarry 
med kylling, jasminris & peanuts



Lav karry
Tilsæt karrypasta og goan xacuti. Steg i 1-2 min. 

Tilsæt kokosmælk. Rør rundt. Bring i kog. Sænk til 
middel varme. Lad simre i 4-5 min.

Tilsæt spinat
Hak peanuts groft. 

Rør spinat i gryden med karry, når der er 
1 min tilbage. 

Smag til med salt* og peber*.

Server
Anret ris og karry i dybe tallerkener. 

Top med forårsløg og peanuts.

Velbekomme!

Forbered råvarer
Hak skalotteløg fint. 

Skær gulerod (uskrællet) i 1 cm tern. 

Snit forårsløg fint. 

Skær kylling i 2 cm tern på et andet skærebræt.

Kog ris
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Tilsæt ris. Sænk til lav varme. Lad simre under låg i 
12 min. Si vand fra. 

Steg kylling
Opvarm en smule olivenolie* i en anden gryde ved 
middelhøj varme. 

Steg skalotteløg og gulerod i 3-4 min, eller 
indtil bløde. 

Tilsæt kylling. Steg i 4-5 min.

VIGTIGT: 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
Skærebræt, gryde, si, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Skalotteløg 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Forårsløg 1 stk 2 stk

Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

Jasminris 150 g 300 g

Gul karrypasta 9) 20 g 40 g

Goan xacuti 4 g 8 g

Kokosmælk 125 ml 250 ml

Peanuts 1) 20 g 40 g

Spinat 1 pose 1 pose

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
417 g

Energi 642 kj/153 kcal 2676 kj/640 kcal

Fedt 5 g 20 g

Heraf mættet  fedt 3 g 12 g

Kulhydrat 17 g 69 g

Heraf sukkerarter 2 g 7 g

Protein 11 g 45 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,3 g 1,3 g

Allergener
1) jordnødder 9) sennep

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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 TIP!  
Varier din madlavning ved at prøve klassikere fra andre lande. Google et land med en stærk madkultur 
efterfulgt af kylling, og du har inspiration til familiemiddage i flere måneder fremover.


