
SÅDAN GØR DU:
Risotto
Varm lidt olie op i den tykbundet gryde og 
tilføj ris. Vend godt rundt og sautér, til rise-
ne er klare. Hæld lidt af det kogende vand 
(eller Low FODMAP-venlig bouillon) på og 
lad derefter risottoen småsimre under om-
røring, indtil væsken er absorberet. Fortsæt 
med resten af væsken, i alt 8-10 dl.

Grøntsager
Skyl, rib og afdryp grønkål. Hak den groft. 
Nip bønnerne og skær dem i 2 cm stykker. 
Skyl tomaterne og skær dem derefter i små 
tern. Kom dem i en skål.

Kød
Dup kødet tørt og drys det med salt.

Risotto
Rist grønkål og grønne bønner i olivenolien 
på en varm pande i et par minutter. Krydr 
med salt, sort peber og lidt revet citronskal.

Lynstegt oksekød
Varm en stegepande godt op og tilsæt lidt 
olie. Steg kødet gyldent på alle sider, tilsæt 
tomattern og krydr med salt og peber.

Servering
Vend de stegte grøntsager, revet citronskal 
samt parmesan i risottoen og smag til med 
fintklippet purløg, salten og sort peber. Tag 
halvdelen af risottoen fra til dagen efter og 
opbevar den på køl.

Vend nu de hakkede hasselnødder i risotto-
en, servér den i dybe skåle og top med det 
lynstegte kød i tomat.

DET SKAL DU BRUGE:
• 1 pose risottoris
• 1 pose grønkål
• 1 bundt grønne bønner
• 1 bakke frilandstomater
• 1 pakke okse-wokstrimler
• 1 citron
• 1 stykke parmesan (50 g)
• 1/3 bundt purløg
• 1/3 portion hasselnødder 
• Olivenolie, havsalt og sort peber
• evt. bouillon

UGENS OPSKRIFT FRA GRO

Vores kok Peter sammensætter GRO’s pro-
dukter og udvikler sortimentet af måltider og 
måltidsløsninger.

Som GRO’s udviklingschef handler det også 
for Peter om at finde de helt rigtige grønt-
sager og det rigtige kød og fisk til sortimen-
tet samt at samle det bedste hold af dygtige 
kokke og produktudviklere.

Peter kommer fra en stor fransk køkkenbag-
grund, men brænder i dag mere for det grøn-
ne køkken, gerne med et italiensk tvist.

35 MINUTTER / 2 PERSONER

RISOTTO MED GRØNKÅL, BØNNER, 
HASSELNØDDER OG LYNSTEGT OKSEKØD


