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1. Bag grøntsager
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Hak skalotteløg, peberfrugt og gulerod 
(uskrællet) groft. 

Fordel grøntsager på en bageplade med 
bagepapir. Dryp med olivenolie*. Krydr med salt* 
og peber*. 

Bag i ovnen i 20-25 min.

2. Bland ostecreme
Hak persille fint. Hak hvidløg fint. 

Bland hvidløg, salatost, mælk*, 1/2 persille, salt* 
og peber* i en skål. Rør rundt med en ske eller 
gaffel indtil massen er lind. 

Læg kylling mellem to fryseposer på et skærebræt. 
Bank kødet fladt med en kagerulle eller 
kødhammer (ca. 2 cm). 

Læg hånden fladt på hvert kyllingebryst. lav 
et snit (men skær ikke helt igennem) med en 
skarp kniv.

3. Fyld kylling
Fyld kylling med ostecreme (gem lidt til 
anretning). Luk sammen. Krydr med peber*. 

Læg kylling på en bageplade med bagepapir. Bag i 
ovnen i 12-14 min.

VIGTIGT: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og 
uden antydning af rødt.

4. Lav couscous
Kog vand* i en elkedel. 

Riv citronskal. Skær citron i både. 

Bland couscous, kyllingebouillon og citronskal 
i en stor skål. Hæld kogende vand* over. Dæk til 
med låg. Lad hvile i 5-6 min, eller indtil vandet 
er absorberet.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du river 
skallen.      

5. Tilsæt grøntsager
Rør bagte grøntsager og en skvæt citronsaft i 
skålen med couscous. 

Smag til med salt* og peber*.

6. Server
Anret couscous på tallerkener. Top med kylling og 
overskydende saft fra bagepladen. 

Server med citronbåde, ostecreme og persille.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, elkedel, bageplade, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, mælk, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Skalotteløg 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Gulerod 2 stk 4 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Græsk salatost 7) 150 g 300 g

Mælk* 7) 2 spsk 4 spsk

Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

Vand* (trin 4) 200 ml 400 ml

Citron 1 stk 1 stk

Couscous 13) 100 g 200 g

Kyllingebouillon 4 g 8 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
652 G

Energi 458 kj/110 kcal 2987 kj/714 kcal

Fedt 4 g 24 g

Heraf mættet  fedt 2 g 15 g

Kulhydrat 9 g 57 g

Heraf sukkerarter 3 g 20 g

Protein 9 g 58 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,4 g 2,7 g

Allergener
7) mælk 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, kyllingebouillon: Kyllingeafkog (vand, 
kyllingeafkog), krydderier, glukosesirup, salt, gærekstrakt, 
farve (simpel karamel), sukker

 HELLO SALATOST!  
Smagen af salatost styres af den mælk, den er lavet af og adskiller sig fra mærke til mærke. En 
tommelfingerregel er imidlertid, at den næsten altid er mildere end feta.


