
Lök  

 Valnötter  Kycklingbuljong

Morot  

Pärlcouscous  Bladselleri  

Strimlad  
kycklinglårfilé  

Bladpersilja  Tranbär  

40-45 minuter    B   

Kycklingrisotto 
med pärlcouscous, valnötter och tranbär
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1. Finhacka grönsaker
Finhacka lök, morot och selleri.

2. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stor djup stekpanna 
på medelvärme. Fräs lök, morot och selleri i 5 min. 

3. Laga pärlcouscous
Häll i pärlcouscous  i stekpannan och rör om.  

Blanda i 1 dl vatten* och kycklingbuljong 
och låt sjuda. Späd med vatten allteftersom 
grynen absorberar vätskan, ca 1 dl per gång. Rör 
om regelbundet. 

Fortsätt tills grynen är al dente och färdigkokta, 
20-25 min. Krydda med salt* och peppar*. 

4. Hacka bär & nötter

Grovhacka valnötter, tranbär och persilja (spara 
några persiljeblad till servering).

Lägg valnötter, tranbär och persilja i stekpannan 
och blanda tillsammans med grynen.  

5. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olja* eller en klick med smör* 
i en stekpanna på medelvärme. Stek kycklingen i 
8-10 min. 

Lägg sedan över bitarna till stekpannan och blanda 
med risotton.

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

6. Servera
Servera kycklingrisotton i stora skålar och toppa 
med persiljebladen. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 2 st

Morot 2 st 4 st

Bladselleri 10) 2 st 4 st

Pärlcouscous 11) 13) 170 g 335 g

Vatten* 0,5 l 1 l

Kycklingbuljong 1/2 paket 1 paket

Valnötter 2) 20 g 40 g

Tranbär 20 g 40 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Smör* 7) 10 g 20 g

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
456 G

Energi 672 kj/161 kcal 3067 kj/733 kcal

Fett 6 g 25 g

Varav mättat fett 2 g 8 g

Kolhydrat 18 g 80 g

Varav sockerarter 4 g 19 g

Protein 9 g 43 g

Fiber  1 g 6 g

Salt 0,1 g 0,5 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ SELLERI!  
Det går bra att frysa selleri. Skär den i bitar och frys i en plastpåse som 
du tömmer på luft. Krispigheten försvinner men smaken finns kvar.


