
Schalottenlök  

Strimlad Kycklinglårfilé   Pumpafrön  

Zucchini  

Grönsaksbuljong  Couscous  

Bladpersilja

Köttbuljong  Matlagningsgrädde  

 FAMILJ  25-35 minuter    G   

Marinerad kyckling 
med couscous, krämig zucchinisås och rostade pumpafrön
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1. Förbered grönsaker
Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

Skiva schalottenlök tunt. 

Skär zucchini tunna halvmånar.

2. Laga couscous
Blanda couscous med grönsaksbuljong i 
en skål och häll över kokande vattnet* (se 
ingredienslistan). Blanda runt väl, sätt på ett lock 
och ställ åt sidan.

3. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek kycklingstrimlorna i 8-10 min. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*.

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

4. Rosta sesamfrön
Hetta upp en skvätt olja* i en ny stekpanna på hög 
värme. Rosta pumpafrön i 1-2 min - se upp, det 
kan skvätta. 

Häll över pumpafrön i en skål och ställ åt sidan.

5. Laga sås
Häll en ny skvätt olja* i stekpannan du just använt 
och sänk värmen till medium. Fräs schalottenlök 
och zucchinibitarna i 5-6 min. Krydda med en 
nypa salt* och peppar*.  

Tillsätt matlagningsgrädde och köttbuljong. Låt 
såsen sjuda i 2-3 min. 

6. Servera
Grovhacka persilja.

Fördela couscousen och kycklingen mellan 
era tallrikar och toppa med den krämiga 
zucchinisåsen. Garnera med rostade pumpafrön 
och persilja.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 1 st 2 st

Zucchini 1 st 2 st

Couscous 13) 100 g 200 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Vatten* 2 dl 4 dl
Strimlad kycklinglårfilé, 
taco marinerat

300 g 600 g

Pumpafrön 20 g 40 g

Matlagningsgrädde 7) 250 ml 500 ml

Köttbuljong 4 g 8 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
474 G

Energi 644 kj/154 kcal 3054 kj/730 kcal
Fett 8 g 37 g
Varav mättat fett 4 g 18 g
Kolhydrat 11 g 52 g
Varav sockerarter 3 g 12 g
Protein 9 g 43 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 0,7 g 3,5 g

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

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri 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


