
Vitlöksklyfta  

Avokado  Mango  

Basmatiris    

Kryddmix  Svarta Bönor  

KetchupGräddfil  

Chili Flakes  Lime  

Gurka  Morot  

25-35 minuter    E   

Vegetarisk poké bowl 
med ugnsbakade kryddiga bönor, mango och chilidressing
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1. Koka vitlöksris
Sätt ugnen på 200°C. Skala och pressa vitlök. 

Smält smör* tillsammans med en skvätt olivolja* 
i en kastrull på medelvärme. Tillsätt vitlök och fräs 
i 1-2 minuter. 

Häll i kallt vatten* (se ingredienslistan), basmatiris 
och en nypa salt* i kastrullen. Koka upp vattnet, 
sätt på locket och sänk sedan till låg värme. Låt 
riset sjuda i 10  min.

Ta sedan kastrullen av värme och låt stå under lock 
i 10 minuter till, eller tills vattnet har absorberats.

2. Baka svarta bönor
Skölj bönorna i en sil under kallt vatten. 

Blanda bönorna tillsammans med Central 
American Style kryddmix (stark!), en generös 
nypa salt* och en skvätt olivolja* på en plåt 
med bakplåtspapper. Baka i ugnen tills krispiga, 
8-10 min.

3. Hacka avokado & mango
Skala och finhacka mango [1/2 st, 2 pers]. 

Grovhacka avokado.

4. Strimla morot
Skala och strimla sedan morot i långa remsor. 

Grovhacka gurka. 

Dela lime i klyftor.

5. Blanda chilidressing
Blanda gräddfil, ketchup, en liten nypa chili 
flakes (stark!) och en skvätt limejuice i en skål. 

Smaksätt dressingen därefter med en nypa salt* 
och peppar*. 

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du kryddar 
försiktigt med chilin då den är väldigt stark.

6. Servera
Lägg upp riset i skålar. 

Toppa prydligt med krispiga bönor, avokado, 
mango, gurka och morotsremsor i var sitt hörn. 

Avsluta med att ringla över chilidressing.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, bakplåt, vitlökspress, skål

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Smör* 7) 20 g 40 g

Vatten* 300 ml 600 ml

Basmatiris 100 g 200 g

Svarta bönor 1 paket 2 paket
Central American Style 
kryddmix (stark!)

8 g 16 g

Mango 1/2 st 1 st

Avokado 1 st 1 st (stor)

Morot 1 st 2 st

Gurka 1 (liten) 1 (stor)

Lime 1 st 2 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Ketchup 1/2 paket 1 paket

Chili flakes (stark!) efter smak 

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
533 G

Energi 487 kj/117 kcal 2596 kj/621 kcal
Fett 4 g 24 g
Varav mättat fett 2 g 11 g
Kolhydrat 13 g 72 g
Varav sockerarter 3 g 18 g
Protein 3 g 17 g
Fiber 4 g 19 g
Salt 0,3 g 1,5 g

Allergier
7) Mjölk  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.


