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Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skär blomkål [1/2 st, 2 pers] i mindre buketter. 
Skär oskalad morot i 1 cm stora bitar. Lägg dem 
på en plåt med bakplåtspapper och blanda med 
Panamat, lite olivolja*, salt* och peppar*. 

Rosta i ugnen i 15-20 min, eller tills de är mjuka.

Koka couscous
Medan grönsakerna är i ugnen, koka upp  
vatten* (se ingredienslistan) och grönsaksbuljong 
i en medelstor kastrull. 

Tillsätt pärlcouscous och sänk till medelvärme. 
Låt sjuda i 12-15 min tills couscousen är mjuk med 
lite tuggmotstånd.

Fräs korv & lök
Medan couscousen sjuder, skär chorizo i 
grova bitar. 

Skiva rödlök tunt. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs chorizo och rödlök i 
4-5 min.

OBS: Chorizon är stark! 

Karamellisera korv & lök
Rör i balsamvinäger, vatten* [1 msk, 2 pers | 
2 msk, 4 pers] och socker* i pannan. Tillaga i 
3-5 min, tills mörkt och kladdigt.

Blanda samman
Grovhacka persilja och spenat. 

Blanda den färdigkokta couscousen, spenat, 
karamelliserad lök och chorizo, rostade 
grönsaker, hälften av persiljan samt  
salladsost [1/4 st, 2 pers | 1/2 st, 4 pers] i en stor 
salladsskål. Smaksätt med salt* och peppar*.

Servera
Fördela het chorizo med blomkål och 
pärlcouscous mellan era tallrikar. Toppa med lite 
grekisk salladsost och resterande persilja, och 
hugg in.

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
Skärbräda, stekpanna, kastrull, bakplåt, bunke, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Blomkål 1/2 st 1 st
Morot 1 st 2 st
Panamat 4 g 8 g
Vatten* (steg 2) 4 dl 8 dl
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g
Pärlcouscous 13) 170 g 335 g

Chorizo s 1 paket 2 paket
Rödlök 1 st 2 st
Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml
Socker* 1 tsk 2 tsk
Bladpersilja 1 påse 1 påse
Spenat 1 påse 1 påse
Grekisk salladsost 7) 1/2 st 1 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
502 g

Energi 652 kj/156 kcal 3270 kj/782 kcal
Fett 7 g 34 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 16 g 79 g
Varav sockerarter 4 g 18 g
Protein 6 g 32 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,8 g 4,0 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten 14) Sulfiter 

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.

Grönsaksbuljong (4g) ingredienser: Vegetabiliskt spad 
(vatten, lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, 
kryddor), salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, 
socker, smakämnen, rapsolja
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 Hello pärlcouscous  
Pärlcouscous är en variant av couscous som har större korn och lite mer tuggmotstånd än den vanliga 
sorten. Därför passar den utmärkt i matiga sallader, soppor och grytor.


