
 

Schab w sosie z czarnej fasoli z zieloną

fasolką 

Nikita  

Polecane na: danie główne, jednogarnkowe, lunchbox    

Kuchnia (region): chińska, arabska

 

  Warto wiedzieć:

 

 35 min  4 porcje

 

  Składniki:

 

schab - 400 g

 

marynata: - 

 

sos hoisin - 3 łyżeczka

 

oliwa z oliwek - 1 łyżka

 

imbir mielony - 3/4 łyżeczka

 

sos z czarnej fasoli - 

 

czarna fasola (wcześniej

ugotowana) - 3/4 szklanka

 

olej sezamowy bio planet - 1

łyżeczka

 

czosnek - 2 ząbek

 

papryka chilli - 1/2 szt.

 

sos sojowy tamari - 5-6 łyżka

 

sos do ryżu do sushi - 1 łyżka

 

 

cukier kokosowy - 1 łyżeczka

 

woda - 50-80 ml

 

fasolka szparagowa mrożona

2beBIO - 150 g

 

kalafior romanesco (lub brokuł) -

200-250 g

 

pędy bambusa - 150 g

 

czarna fasola (wcześniej

ugotowana) - 200-250 g

 

do posypania: - 

 

kolendra świeża, szczypiorek -

trochę

 

dodatki: - 

 

ryż basmati pełnoziarnisty - 200 g

 

garnek do gotowania na parze 2

poziomowy - 

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Schab pokroić w plasterki, a następnie

w wąskie paski (1 cm). Przełożyć do miski.

 KROK 2: Do schabu dodać sos hoisin, oliwę

i imbir. Wymieszać i odstawić.

 KROK 3: Przygotować sos z czarnej fasoli:

czosnek i chilli bardzo drobno posiekać.

Przełożyć do rondelka. Dodać czarną fasolę, olej

sezamowy, sos sojowy, cukier kokosowy, sos do

ryżu i wodę. Zblendować i gotować kilka minut.

Przelać do dużej miski.

W międzyczasie nastawić ryż basmati do

gotowania zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

 KROK 4: W garnku do gotowania na parze na
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pierwszym poziomie umieścić zamarynowany

schab, gotować na parze 10 minut. Następie

włożyć na drugi poziom warzywa tj. fasolkę

szparagową 2beBIO, kalafior romanesco

podzielony na małe różyczki oraz pędy

bambusa. Gotować na parze jeszcze 10 minut.

Do miski z sosem z czarnej fasoli włożyć

ugotowany na parze schab, wymieszać.

 KROK 5: Do miski ze schabem dodać

ugotowane warzywa fasolkę szparagową

2beBIO, romanesco, bambusa oraz czarną

fasolkę.

 KROK 6: Wymieszać jeszcze raz razem.

 KROK 7: Danie posypać posiekanym

szczypiorkiem i świeżą kolendrą.

 KROK 8: Podawać z ugotowanym ryżem

basmati. Smacznego!
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