
Saha-Ras  

Mandlar  Vitlöksklyfta  

Kycklingbuljong  

Couscous  Yoghurt  

Bladpersilja  

Apelsin  Morot  

Förskuren Spetskål  Fläskkotlett  

20-30 minuter     Q   

Marockansk-inspirerat fläskkött 
med spetskål, couscous och apelsinsalsa
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Laga couscous
Finhacka (eller pressa) vitlök. Grovhacka persilja. 
Riv morot (oskalad). 

Hetta upp en klick smör* och en skvätt olivolja* 
i en medelstor kastrull på medelhög värme. Fräs 
vitlök och morot i 1-2 min. 

Tillsätt vatten* [21/2 dl | 5 dl] och kycklingbuljong, 
och koka upp. Tillsätt couscous och en skvätt 
olivolja*, och blanda väl. Ta av från värme 
och låt stå under lock i 5 min, eller tills vattnet 
har absorberats. 

Rör om och tillsätt hälften av persiljan.

Förbered apelsinsalsa
Grovhacka mandlar. 

Skär bort ändarna av apelsin, och skala med en 
skarp kniv. Halvera apelsin på längden och ta bort 
vita hinnor. Tärna apelsin i 2 cm stora bitar. 

Blanda mandlar, apelsin och resterande persilja i 
en liten skål.

Stek kött
Skär kött i 3 cm stora bitar. 

Blanda kött, Saha-ras, en skvätt olivolja*, en nypa 
salt* och peppar* i en medelstor skål. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek kött i 2-3 min, eller 
tills genomstekt.

Massera kål
Blanda spetskål, olivolja* [1 msk | 2 msk], en nypa 
salt* och peppar* i en stor skål. Massera spetskål 
med händerna i 30 sek.

Blanda couscous & kål
Blanda färdig couscous med spetskål.

Servera
Servera couscous och kött i skålar. Toppa med en 
klick yoghurt och apelsinsalsa.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Kastrull, rivjärn, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Morot 1 st 2 st

Smör* 7) (steg 1) efter smak och behov

Vatten* (steg 1) 21/2 dl 5 dl

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Mandlar 2) 20 g 40 g

Apelsin 1 st 2 st

Fläskkotlett, skivad 250 g 500 g

Saha-Ras 4 g 8 g

Förskuren spetskål 150 g 300 g
Yoghurt 7) 75 g 150 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
459 g

Energi 514 kj/123 kcal 2355 kj/563 kcal

Fett 4 g 18 g

Varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 13 g 59 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 8 g 39 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,3 g 1,4 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 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 apelsin!  
Se till att skära bort så mycket att det vita fruktköttet när du skär apelsinen. Det smakar nämligen 
väldigt bittert.


