
 Grönsaksbuljong  

Nötfärs  Vitlök  

Tranbär  

Lök  Couscous  

Krossade TomaterCajun Kryddmix  

Koriander    Zucchini  

20-25 min    B   
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1. Laga couscous
Koka upp vatten* (se mängd i ingredienslistan) i 
en vattenkokare. 

Häll upp det kokande vattnet* i en kastrull 
på spisen och håll vattnet kokande. Tillsätt 
grönsaksbuljong och tranbär, och rör om tills 
buljongen lösts upp. 

Ta av kastrullen från värmen och häll i couscous. 
Sätt på ett lock och sätt åt sidan. Låt stå i 5-6 min 
tills allt vatten* har absorberats och couscousen 
är klar.

2. Stek köttfärs
Finhacka både vitlök och lök. 

Värm upp en stor stekpanna på hög värme - utan 
tillsatt matfett. Stek köttfärs, lök och vitlök tills 
köttfärsen är genomstekt, 3-5 min.

3. Förbered zucchini
Skär zucchini i mindre bitar. Grovhacka koriander, 
även stjälkarna.

4. Tillsätt zucchini
Tillsätt zucchini till köttfärsen och sänk till 
medelvärme. Stek i 2 min. 

Häll över resterande grönsaksbuljong, cajun 
kryddmix (stark!) och krossade tomater. Koka 
upp och rör runt ordentligt tills buljongen har lösts 
upp. Låt sedan sjuda i 10 min.

TIPS: Cajun kryddmixen är ganska stark. Vi 
rekommenderar att du börjar med hälften och 
sedan kryddar med resterande efter smak.

5. Rör i koriander
Rör ner hälften av koriandern i grytan. Smaka 
av och krydda därefter med salt* och peppar* 
efter smak.

Fluffa upp couscousen med en gaffel och krydda 
med salt* och peppar* efter smak. 

TIPS: Häll i en extra skvätt vatten om grytan blir 
alldeles för tjock. 

6. Servera
Fördela couscous och köttfärsgryta mellan 
tallrikarna och strö resterande koriander. 

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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull 

Skafferivaror
Salt*, peppar*, olja*, vatten*

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* (steg 1) 300 ml 600 ml

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Tranbär 20 g 40 g

Couscous 11) 13) 150 g 300 g

Lök 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Nötfärs 250 g 500 g

Zucchini 220 g 440 g

Koriander 1 påse 1 påse

Cajun kryddmix 2 g 4 g

Krossade tomater 1 burk 2 burk

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
570 G

Energi 454 kj/109 kcal 2588 kj/619 kcal

Fett 3 g 15 g

Varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 13 g 74 g

Varav sockerarter 5 g 27 g

Protein 7 g 39 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,2 g 0,9 g

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

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

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

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan


