
Grönsaksbuljong  

Saha-Ras  Mandlar  

Vitlöksklyfta  

Bladpersilja  Kokosmjölk  

Morot  Spenat  

Rödlök  Kikärtor  

Chili Flakes  Tomatpuré  

Couscous  Krossade Tomater  

15-25 minuter     F   

Krämiga marockanska kikärtor 
med spenatcouscous och persilja
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Koka couscous
Koka upp vatten* [2 1/2 dl | 5 dl] och 
grönsaksbuljong i en medelstor kastrull. 

Rör i couscous och en skvätt olivolja*. Ta av 
kastrullen från värmen och låt stå under lock i 
5 min, eller tills allt vatten har absorberats. Fluffa 
upp couscousen med en gaffel.

Förbered grönsaker
Skiva rödlök tunt. 

Riv oskalad morot. 

Finhacka eller pressa vitlök. 

Skölj kikärtor. 

Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Fräs rödlök och morot i 3-4 min 
tills de börjar bli mjuka. 

Tillsätt kikärtor, vitlök, tomatpuré [1/2 burk, 2P] 
och Saha-ras, rör om och fräs i ytterligare 1 min.

Sjud gryta
Rör ner krossade tomater, kokosmjölk [1/2 paket, 
2P], vatten* [1/2 dl | 1 dl], salt* och en nypa chili 
flakes i stekpannan. Sjud i 4-5 min tills grytan 
tjocknat något. Smaka av med salt* och peppar*. 

TIPS: Tillsätt chili flakes efter smak.

Blanda spenatcouscous
Grovhacka mandlar och persilja. Skölj och 
grovhacka spenat. 

När couscousen är klar, blanda ner spenat och 
hälften av persiljan.

Servera
Fördela spenatcouscous och krämiga 
marockanska kikärtor mellan era tallrikar. 

Garnera med mandlar och resterande persilja.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Stekpanna, kastrull, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten 

Ingredienser
 2 P  4 P

Vatten* (steg 1) 2 1/2 dl 5 dl

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Rödlök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Kikärtor 1 paket 2 paket

Spenat 60 g 100 g

Tomatpuré 1/2 burk 1 burk

Saha-Ras 4 g 8 g
Krossade tomater, vitlök 
& lök 1 paket 2 paket

Kokosmjölk 1/2 paket 1 paket

Vatten* (steg 4) 1/2 dl 1 dl

Chili flakes s 1 g 1 g

Mandlar 2) 20 g 40 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
571 g

Energi 444 kj/106 kcal 2535 kj/606 kcal

Fett 3 g 19 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 13 g 75 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 4 g 22 g

Fiber 3 g 18 g

Salt 0,6 g 3,6 g

Allergener
2) Nötter 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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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello kikärtor!  
Denna mångsidiga ingrediens kan du göra mycket med; som huvudingrediens i grytor, kryddrosta och 
toppa sallad eller soppa med, ha som snacks, eller gör hummus eller falafel.


