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Jordnötskyckling 
med quinoasallad och koriander
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1. Koka quinoa
• Koka upp vatten* i en medelstor kastrull. 

• Tillsätt quinoa och låt koka på medelvärme i 
10-12 min.

2. Förbered grönsaker
• Grovhacka tomat och gurka. 

• Riv morot. 

• Riv limezest tills du har en generös nypa. Dela 
sedan limen i klyftor. 

• Grovhacka koriander.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba limen innan du 
river zesten.

3. Stek kyckling
• Hetta upp en skvätt olivolja* i en 

stekpanna på medelhög värme. Stek 
kycklingstrimlorna och goan xacuti i 
3-4 min, eller tills kycklingen har fått en fin 
yta och är genomstekt. 

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

4. Koka jordnötssås
• Tillsätt jordnötssmör, kycklingbuljong, 

vatten* (se ingredienslistan) och en generös 
skvätt limejuice och blanda runt väl. 

• Koka på medelhög värme i 3-4 min, eller tills 
jordnötssåsen har tjocknat något.

5. Blanda quinoasallad
• Blanda tomater, gurka, morotsriv och en 

generös nypa limezest med quinoan i en 
bunke när den är färdigkokt. 

• Pressa över en skvätt limejuice, krydda 
med en nypa salt* och peppar* och blanda 
salladen igen.

6. Servera
• Fördela quinoasallad och jordnötskyckling 

mellan era tallrikar. 

• Garnera med koriander och servera med 
resterande limeklyftor 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
Skärbräda, stekpanna, kastrull, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten*  (till quinoan) 200 ml 400 ml

Quinoa 100 g 200 g

Tomat 2 st 3 st

Gurka 1 (liten) 1 (stor)

Morot 1 st 2 st

Lime 1 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Goan xacuti 3 g 6 g

Jordnötssmör 1) 2 påsar 3 påsar

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Vatten*  (till såsen) 1 dl 2 dl

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
496 G

Energi 545 kj/130 kcal 2705 kj/647 kcal
Fett 6 g 29 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 9 g 46 g
Varav sockerarter 3 g 12 g
Protein 9 g 46 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,2 g 1,0 g

Allergier
1) Jordnötter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

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


