
Risret med karry
Baseret på forkogt ris og ærteprotein
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1 dåse kokosmælk (400 ml)

1 rød peberfrugt

1 æble (hakkes fint)

Olivenolie

Evt. ekstra ris

Husk at købe:

630 KJ
151 kcal

Pr. portion færdigret (225 g)

4 portioner

Serveringsforslag

Tilberedning:
Hæld ærteprotein og krydderier samt 300 ml 
koldt vand i en gryde. Tilsæt en dåse kokosmælk 
(400 ml). Lad blandingen trække i min 5 minut-
ter. Tilsæt 1 spiseske olivenolie. Opvarm retten 
under omrøring, til den koger. Tilsæt ½ æble og 
½ peberfrugt i tern og kog videre i 2 minutter 
under konstant omrøring.

Evt. Server retten med ekstra ris.

Idé til variation: 
Tilsæt grøntsager efter eget valg samt ristede 
skiver af Ciabatta brød

Velbekomme!

Ingredienser:
Forkogt ris (EU), tekstureret ærteprotein (EU), salt, karry (9% EU), sukker, kartoffel sti-
velse, maltodextrin, porrer tørret,  grøntsagsbouillon (maltodextrin, gærekstrakt, salt, 
sukker, kartoffelstivelse, persille, gulerodspulver, porrer tørret, peber, løvstikke),  modi-
ficeret stivelse E1422, paprika, gurkemeje, naturlig aroma (maltodextrin, solsikkeolie, 
naturlig aroma, dextrose), løgpulver. Spor af gluten, selleri og sennep kan forekomme.

Husk at købe:
1 dåse kokosmælk, 400 ml
1 rød peberfrugt
1 æble
Olivenolie
Evt ekstra ris

TILBEREDNING

Nettoindhold 170 g
Varebetegnelse: Forkogt ris 73,5 g, 
tekstureret ærteprotein 50 g, kryd-
derimix 46,5 g (4 portioner)

Opbevaring: 
Tørt og ikke i sollys
Bæredygtig, genanvendelig 
emballage – bortskaffes med 
genbrugsplast. 
Pakket i Danmark

Klar til servering. Tilsæt øvrige ingredi-
enser og tilbered.

Kan også tilberedes i mikroovn 
ca. 4 minutter ved 750 Watt.

Azelis Denmark A/S
Lyskær 5
2730 Herlev
www.azelis.com Vegansk

Tilsæt posens indhold og kokos-
mælk til 300 ml koldt vand

Vent 5 minutter.
Tilsæt 1 spiseske olivenolie

Næringsindhold   (pr. 100 g) pr. portion færdigret (225 g)*

Energi 1456 KJ / 345 kcal 630 KJ / 151 kcal
Fedt 3,9 g 9,2 g
-  heraf mættet fedt  0,9 g 6,5 g
Kulhydrat 49 g 11 g
-  heraf sukkerarter 7,9 g 3,0 g
Kostfiber 5,3 g 1,1 g
Protein 26 g 5,6 g
Salt  6,9 g 1,4 g

5701122072542

Bedst før:

Batch nr.:

*Inkl. Kokosmælk, olie, peberfrugt og æble. Gennemsnitsprodukter fra detailhandlen


