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1. Lav couscous
Bring en kedel vand* i kog. 

Bland tranebær, couscous og kyllingebouillon 
i en skål. Tilsæt kogende vand* [2 dl til 2 pers. | 
4 dl til 4 pers.] til skålen, dæk til med et låg, og stil 
til side.

2. Bland fars
Hak mynte fint. Riv hvidløg fint. 

Bland hakket oksekød, Central American Style 
(stærk!), mynte, æg*, panko, salt*, peber* 
og hvidløg. 

Rul farsen til koftaer (ca. 6 cm lange og 2,5 cm 
tykke). Der skal laves 3 koftaer pr. person.

3. Steg koftaer
Opvarm en smule olie* i en stor stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg koftaer i 11-12 min, eller indtil de er har taget 
farve og er gennemstegte.

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når kødet er 
gennemstegt og uden antydning af rødt.

4. Forbered tabbouleh
Hak tomat og agurk fint. Hak persille fint. Skræl 
appelsin, og fjern den hvide hinde. Skær appelsin 
ud i 1 cm tern. 

Bland tomat, agurk og appelsin til couscousen i 
en skål. 

5. Bland dressing
Bland fraiche, 2 spsk citronsaft, salt* og peber* i 
en lille skål.

6. Server
Anret appelsintabbouleh på tallerkener. Top med 
koftaer og dressing.

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. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, vand, æg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vand* (til couscous) 2,5 dl 4 dl

Tranebær 20 g 40 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Kyllingebouillon 4 g 8 g

Mynte 1 pose 1 pose

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Hakket oksekød 250 g 500 g

Central American Style 8 g 16 g

Æg* (trin 3) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Tomat 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Appelsin 1 stk 2 stk

Fraiche 7) 75 g 150 g

Citron 1 stk 1 stk

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
580 G

Energi 497 kj/119 kcal 2885 kj/690kcal

Fedt 4 g 21 g

Heraf mættet  fedt 1 g 9 g

Kulhydrat 13 g 75 g

Heraf sukkerarter 4 g 23 g

Protein 7 g 41 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,6 g 3,4 g

Allergier
7) mælk 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af 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 karamell), sukker

 TIPS!  
Husk, at couscousen skal være lun, inden appelsintabboulehen blandes i.


