
Tranbär  

Broccoli  Balsamvinäger    

Couscous  

Ketchup  Grönsaksbuljong    

Vetemjöl  Fläskkotlett  

Peppar  Salladslök  

 FAMILJ  30-40 minuter    I   

Marinerad fläskkotlett 
med tranbärscouscous och stekt broccoli
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1. Laga couscous
Koka upp vatten* i en vattenkokare. Blanda 
grönsaksbuljong och det kokande vattnet (se 
mängd i ingredienslistan) från vattenkokaren. 

Placera tranbär och couscous i en skål. Häll 
buljongen över couscousen. Låt stå med lock i 
5 min. 

Rör om med en gaffel. Täck couscous med ett lock 
för att hålla värmen. Sätt åt sidan.

2. Blanda marinad
Blanda ketchup, balsamvinäger, socker* och 
vatten* (se mängd i ingredienslistan) till en 
marinad. Krydda med socker*, salt* och peppar* 
efter smak. 

3. Fräs grönsaker
Dela broccoli i små buketter och finhacka stjälken. 
Skiva salladslök tunt. Grovhacka paprika. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna över 
hög värme. Fräs grönsaker i 7-10 min. Krydda med 
salt* och peppar*.

4. Panera kotlettbitar
Dela fläskkotlett i 2 cm stora bitar. 

Blanda vetemjöl, en generös nypa salt* 
och peppar* i en skål. Vänd kotlettbitarna 
i vetemjölet.

5. Stek kotlettbitar
För över grönsakerna till en tallrik när de är mjuka 
och möra. 

Tillsätt ytterligare en skvätt olja* samt smör* i 
pannan. Stek kotlettbitarna i 5-6 min. 

Häll i marinaden och värm den i 1 min. Lägg sedan i 
grönsakerna igen. Värm upp i ytterligare 2-3 min. 

VIKTIGT: Kotlettbitarna är färdiglagade när köttet 
är vitt och utan inslag av rosa.

6. Servera
Lägg upp couscous i era skålar, toppa med 
grönsaker och kotlettbitar.

Smaklig måltid!

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

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, socker, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Tranbär 20 g 40 g

Couscous 11) 13) 150 g 300 g

Grönsaksbuljong 10) 2 g 4 g

Vatten* (Steg 1) 200 ml 400 ml

Ketchup 9) 25 g 50 g

Balsamvinäger 12 ml 24 ml

Socker* 1 tsk 2 tsk

Vatten* (Steg 2) 1/2 dl 1 dl

Broccoli 250 g 500 g

Salladslök 2 st 4 st

Paprika, röd 1/2 st 1 st

Fläskkotlett 1 paket 2 paket

Vetemjöl 13) 1/2 paket 1 paket

Smör* 7) 10 g 20 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
533 G

Energi 577 kj/138 kcal 3075 kj/735 kcal

Fett 3 g 15 g

Varav mättat fett 1 g 7 g

Kolhydrat 18 g 96 g

Varav sockerarter 4 g 22 g

Protein 9 g 49 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,2 g 0,9 g

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

Allergier
7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong  ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja  TIPS!  

Se till så att grönsakerna är torra innan du 
lägger dem i stekpannan - om de är blöta 
kommer vattnet att ånga dem och göra 
grönsakerna sladdriga och tråkiga.


