
Kylling i cremet karry med kokos og grønt med brune 
ris 

Start med at sætte vand i kog, og forvarm din ovn til 
160 grader. Ved kogning af ris skal du bruge 1 del ris til 
1,5 del vand, kog ris op i 12 min med salt, og lad dem 
hvile under låg i 12 min.

Sæt kylling i cremet karry med film på i ovnen, og 
varm det i 20 min.

Fjern det yderste lag på forårsløget, og fjern 4 cm af 
toppen af løget, samt ca 1 cm. fra bunden. Snit det i 
fine skiver.

Anret kylling med friske forårsløg på toppen.

Thaislaw med kål, gulerod og jumbo rosiner

Nem dag med salat idag, da vi har skåret og marineret 
salaten op for dig. Vend salaten sammen med jumbo 
rosiner og den er serveringsklar.

Ingredienser:

Karry kokos kylling

Ris

Thaislaw

Rosiner

DAG 2

Allergener:
Sennep Nej, Æg Nej, Gluten Nej, Krebsdyr Nej, Fisk Nej, Jordnødder Ja, Soja Ja, Mælk Ja, Nødder Ja, Selleri Ja, Sesamfrø 
Ja, Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej

Honningmarineret kam af gris med gratineret blom-
kål og cannellinibønner

Forvarm din ovn til 180 grader.

Læg honningkam i ovnen i et seperat fad, og sæt 
begge dele i ovnen og varm det i 20 minutter.

Grøn salat med agurk marineret i persille og chili

Skær bunden af hjertesalat, og skyl salaten under 
koldt vand, slyng evt. i en salatslynge hvis det er 
muligt. Snit salaten og hæld det op i en skål. 
Del agurken på midten og skær den i tynde 
halvmåner. 
Mariner salat og agurk i medfølgende persille og chili 
marinade, og din salat er klar.

Ingredienser:

Honningkam

Blomkål og bønne 
gratin

Hjertesalat

Agurk

Persille chili mari-
nade

DAG 1

Allergener:
Sennep Ja, Æg Ja, Gluten Nej, Krebsdyr Nej, Fisk Nej, Jordnødder Nej, Soja Nej, Mælk Ja, Nødder Ja, Selleri Ja, Sesamfrø 
Nej, Svovldioxid og sulfitter Nej, Lupin Nej, Bløddyr Nej


