
Röd Paprika  

Jalapeno  Bulgur  

Strimlad Kycklinglårfilé  

Majs  Tortilla Chips  

Vitlöksklyfta  Grönsaksbuljong  

Ekologisk Lime  Avokado  

15-25 minuter    C   

Fajitabowl 
med kyckling, bulgur & tortillachips
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Koka bulgur
Koka upp en kastrull med vatten* [4 dl | 8 dl]. 
Tillsätt bulgur och grönsaksbuljong, och koka i 
9-10 min eller tills 'al dente'. Häll av vattnet och 
lägg tillbaka bulgur i kastrullen.

Förbered grönsaker
Skär paprika i tunna strimlor. 

Häll av majs. 

Skiva jalapeño tunt. 

Skär lime i klyftor.

Stek majs
Hetta upp en stor torr stekpanna på hög värme. 
Stek majs i 3-4 min, eller tills den börjar få färg. 
Smaka av med en nypa salt* och peppar* och 
överför till en skål.

Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i samma stekpanna 
på medelhög värme. Stek kyckling i 3-4 min. 

Tillsätt paprika och stek i ytterligare 2-3 min. 

Tillsätt vatten* [2 msk | 4 msk] och en skvätt 
limejuice. Stek i 2-3 min, eller tills kycklingen är 
genomstekt och paprikan är mjuk.

VIKTIGT: Kycklingen är färdiglagad när köttet är 
vitt och utan inslag av rosa.

Förbered avokado
Finhacka eller pressa vitlök [1/2 st, 2 pers]. 

Halvera avokado, kärna ur och gröp ur med en 
sked. Mosa avokado och vitlök lätt i en skål. Rör 
i en skvätt limejuice och en generös nypa salt* 
och peppar*. 

Blanda majs med färdig bulgur.

Servera
Lägg upp majsbulgur, tacokyckling och mosad 
avokado i skålar. Garnera med jalapeño. 

Servera med limeklyftor och tortillachips vid 
sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Stekpanna, kastrull

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Vatten* (steg 4) 4 dl 8 dl

Bulgur 13) 85 g 170 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Röd paprika 1 st 1 st

Majs 150 g 340 g

Jalapeno s 1 st 2 st

Lime, ekologisk 1 st 1 st
Strimlad kycklinglårfilé, 
taco marinerat 300 g 600 g

Vatten* (steg 4) 2 msk 4 msk

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Avokado 1 st 1 st
Tortilla chips 75 g 150 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
506 g

Energi 652 kj/156 kcal 3300 kj/789 kcal

Fett 7 g 35 g

Varav mättat fett 2 g 8 g

Kolhydrat 13 g 67 g

Varav sockerarter 3 g 13 g

Protein 8 g 39 g

Fiber 3 g 15 g

Salt 0,7 g 3,6 g

Allergener
10) Selleri 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello bulgur!  
Bulgur härstammar från Mellanöstern och liknar couscous - men i bulgur bevaras en större del av 
vetekornen, vilket gör bulgur mer närings- och fiberrikt.


