
Schalottenlök  

Svarta Bönor   Kruspersilja  

Chili  

Citron  Vitlök  

GrönsaksbuljongPärlcouscous  

Torkad Timjan    Spetskål  

Kycklingbuljong  Kycklingbröstfilé    

40-45 minuter    A   

Citronkyckling 
med pärlcouscous och bakad spetskål
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C. 

Halvera och skiva schalottenlök tunt. Halvera chili 
på längden, ta bort frön och skiva tunt. Finhacka 
vitlök och persilja. Skiva citron tunt. Häll av 
svarta bönor i en sil.

2. Bryn kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på hög värme. Lägg i kycklingfiléer och 
schalottenlök. Krydda med salt* och peppar*. 
Bryn kycklingen, 1-2 min per sida. 

VIKTIGT: Kycklingfiléerna kommer att färdiglagas 
i ugnen.

3. Baka kyckling
Blanda chili, vitlök och svarta bönor i en 
ugnsform tillsammans med en nypa salt* och 
peppar*. För över kycklingfiléer och lök i formen. 

Lös upp kycklingbuljongen med vatten* (se 
mängd i ingredienslistan) i en skål och häll sedan 
buljongen över kycklingen. Toppa kycklingen 
med citronskivor. Placera ugnsformen i ugnen och 
låt kycklingen bakas i 14-16 min. 

VIKTIGT: Kycklingfiléerna är färdiglagade när köttet 
är vitt och utan inslag av rosa.

4. Dela spetskål
Halvera spetskål på längden. Skär bort stjälken 
och grovhacka sedan bladen. 

Placera spetskålen på en bakplåt täckt med 
bakpapper, toppa med tunna skivor av smör* och 
timjan. Krydda med salt* och peppar*. 

Baka kålen i ugnen i 15 min. 

TIPS: Använd en osthyvel för att skiva smöret.

5. Koka pärlcouscous
Koka upp vatten* (se mängd i ingredienslistan) och 
grönsaksbuljong i en kastrull. Lägg i pärlcouscous 
och låt koka i 10-14 min tills den är mjuk men 
fortfarande ger lite tuggmotstånd. 

Häll av i en sil och skölj under kallt vatten*. Blanda 
couscousen med persilja i kastrullen.

6. Servera
Lägg upp couscousen och den bakade blomkålen 
på tallriken och toppa med den citrontäckta 
kycklingen. Häll över kvarvarande sås 
från ugnsformen. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 
Var noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 2 st 4 st

Chili 1/2 st 1 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Citron 1/3 st 1/2 st

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Kycklingbröstfilé 2 filéer 4 filéer

Vatten* 2 dl 4 dl

Kycklingbuljong 1/2 paket 1 paket

Spetskål 200 g 400 g

Torkad timjan 1 g 2 g

Smör* 7) 20 g 40 g

Pärlcouscous 11) 13) 170 g 335 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 
100G

PER PORTION 
644 G

Energi 489 kj/117 kcal 3148 kj/753 kcal

Fett 3 g 16 g

Varav mättat fett 1 g 8 g

Kolhydrat 13 g 82 g

Varav sockerarter 1 g 8 g

Protein 9 g 60 g

Fiber 3 g 17 g

Salt 0,2 g 1,5 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker

Grönsaksbuljong  ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 HEJ CITRON!  
Visste du att lime faktiskt är starkare än citroner? De har en och en halv gånger så mycket syra.


