GRØNTSAGSKARRY

MED SMØRSTEGT NAANBRØD

Ingredienser til 4 personer
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GRØNTSAGSKARRY
1/2 blomkål • 1 løg • 2-3 hvidløgsfed • 2 cm frisk ingefær
En stor klat smør • 1 spsk rød karrypure • 1 spsk sukker
1 spsk citronsaft • 400 ml kokosmælk • 2 gulerødder • 1
grøn peber • 200 g babyspinat • En håndfuld cashewnødder • En håndfuld sukkerærter • 2 røde chilier • Frisk koriander
Naanbrød: • 10 g gær • 100 ml lunkent vand • 1 spsk sukker • 1 tsk salt • 2 spsk yoghurt • 1 æg • 250 – 280 g hvedemel 50 g smeltet smør
Topping: • 2 fed hvidløg, finthakket • 2 spsk ristet spidskommen • Smør
Karry
Hak løg, hvidløg og ingefær i fine stykker og steg det i smør i 10-12
minutter ved lav varme. Til-sæt karrypure og fortsæt med at stege
i et par ekstra minutter. Tilsæt vand og kokosmælk og sæt så låget
på gryden. Skræl gulerødder og skær dem i grove stykker. Tilsæt
dem i gryden sammen med blomkål og lad det simre i et par minutter. Tilsæt spinatbladene og lad dem blive bløde.
Tilsæt salt, sukker og citronsaft. Server med friske koriander og
cashewnødder drysset på top-pen.
Naanbrød
Start med at opløse gæret i lunkent vand. Tilsæt sukker, salt og
yoghurt og rør det hele sam-men.
Tilsæt skiftevis mel og smeltet smør (gem lidt smør til toppingen),
og rør indtil det bliver til en jævn dej. Det tager omkring 10 minutter at gøre dejen jævn og elastisk.
Dæk din dej til med et viskestykke og lad den hvile i 30 minutter.
Del dejen i mindre stykker og rul dem flade og ovale. Lad dem
hæve i 10 minutter og pres huller i dejen med din finger eller en
gaffel. Drys med salt og opvarm en pande. Bag dem i 5-7 minutter
på hver side indtil den er gylden. Bland spidskommen og hvidløg
med smeltet smør og pensl naanbrødet med det krydre-de smør.
Drys lidt salt over og server.

- SEE WHAT’S COOKING AT LURPAK.COM/DA-DK/ -

