
 
 

Sundhedshuset . Ny Skolegade 4 . 8723 Løsning . Tlf. 79918250 
 

Kylling i kokos med rød karry 

INGREDIENSER – Retten er til 4 personer 

200g gulerødder (4 mellem) 

300g spidskål (ca. ½ mellem størrelse) 

200 g rød snack peber (1 stor peberfrugt) 

½ Broccoli i små buketter  

1 mellemstørrelse løg 

3 fed hvidløg 

3 spsk. Rød Karry pasta (fra glas) 

2 små dåser light kokosmælk eller 1 stor dåse 

400-450 kylling bryst 

2 spsk. raps eller oliven olie 

Tilbehør: Parboiled ris 150 g kogt per person  

& lidt soya sauce 

Kalorieindhold (1/4 del af retten ): 300 kcal  

Kcal indhold inkl. 150 g kogt ris: 475 kcal per 

person 

Forberedelse og tilberedning 30-40 min  

Pris per person (4 personer): 13-15 kr. 

  

 

 

 

 

FREMGANGSMÅDE 

1) Alle grøntsager, vaskes og snittes fint og 

sættes til side. Spidskål og løg steges først og i 

længere tid end resten af grøntsagerne 

2) Mål 240g ris af, skyl dem og hæld nyt vand 

over og sæt dem i kog. Parboiled ris skal kun 

koge 12 minutter. 240 g tørret ris giver en kogt 

vægt på 600g 

3) Kylling skæres i strimler, drys med lidt salt 

4) Opvarm 1 spsk. oliven eller rapsolie, tilsæt og 

steg kylling. Tag kylling af og pak i stanniol, sæt 

til side på en tallerken 

5) Tilsæt 1 spsk. Svits hvidløg og løg par 

minutter og tilsæt spidskål. Skru ned på halv 

varme og lad spidskål stege 5 min til det får en 

blødere konsistens    

6) Tilsæt rød karry pasta og kokosmælk. Vend 

det hele godt sammen 

7) Tilsæt broccoli, gulerødder og rød peber og 

vend det godt i retten  

8) Tilsæt den stegte kylling igen, lad det hele 

simre med låg 5 min og servér. Grønsager skal 

bevare sprødhed 

 

 

 

 

FIF 

Prøv dig frem 

med grøntsager 

du godt kan lide 

og brug gerne 

grøntsager fra 

frost 

 

Du kan også 

bruge gul karry 

krydderi og 

tilsætte frisk 

revet ingefær  

 

 


