
Pärlcouscous  

Körsbärstomater  Hasselnötter  

Purjolök  

Riven Hårdost  Grönsaksbuljong  

Vitlöksklyfta

Zucchini   Spenat  

Basilika  Matlagningsgrädde  

20-30 minuter    K   

Krämig pärlcouscous 
med körsbärstomater, spenat och hasselnötter
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Rosta grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Halvera körsbärstomater. 

Skär zucchini [1/2 st, 2 pers] i 2 cm stora bitar. 

Lägg zucchini och tomathalvorna på varsin 
sida av en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
lite olivolja* och krydda med en nypa salt* och 
peppar*. Rosta i ugnen i 14-16 min.

Förbered lök
Medan grönsakerna rostas, skiva purjolök tunt. 

Finhacka (eller pressa) vitlök. 

Fräs purjo & vitlök
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor kastrull på 
medelhög värme. Fräs purjolök i 2-3 min tills den 
börjar bli mjuk. 

Tillsätt vitlök och fräs i 1 min.

Koka pärlcouscous
Tillsätt vatten* (se ingredienslistan), 
matlagningsgrädde [1/2 paket, 2 pers] och 
grönsaksbuljong. Koka upp. 

Rör ner pärlcouscous och sänk till medelvärme. 
Låt sjuda i 12-15 min, rör om då och då, tills 
couscousen är mjuk men fortfarande har 
lite tuggmotstånd.

Förbered garnering
Medan couscousen kokar, grovhacka hasselnötter. 
Grovhacka basilikablad.

När couscousen är klar, rör ner spenat, rostad 
zucchini och lagrad ost (spara lite till garnering). 
Krydda med en generös nypa salt* och peppar* 
efter tycke och smak.

Servera
Fördela krämiga pärlcouscous mellan era tallrikar. 
Toppa med ugnsrostade körsbärstomater. 

Strö över den resterande osten och hasselnötter. 

Garnera med basilika och krydda en sista sväng 
med nymalen peppar*.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter.   

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, durkslag, vitlökspress 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Körsbärstomater 125 g 250 g

Zucchini 1/2 st 1 st

Purjolök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 3 st

Vatten* 350 ml 700 ml

Matlagningsgrädde 7) 100 ml 200 ml

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Pärlcouscous 13) 170 g 335 g

Hasselnötter 2) 20 g 40 g

Basilika 1 påse 1 påse

Spenat 1 påse 1 påse

Riven hårdost 7) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
426 g

Energi 561 kj/134 kcal 2391 kj/572 kcal

Fett 5 g 21 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 17 g 70 g

Varav sockerarter 3 g 12 g

Protein 6 g 24 g

Fiber 2 g 7 g

Salt 0,3 g 1,1 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten 

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. 
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 Hello purjolök!  
En mild lök som är lika god rå som tillagad. Skär bort topparna om de är vissna. Skär ett snitt längs med 
purjon där de gröna bladen börjar, så blir det enkelt att skölja bort jord.


