
Kycklingbröstfilé  

Saha-Ras  Citron  

Grönkål  

Hummus  Mandlar  

Buljong  Rödlök  

Tomat  Bulgur  

15-25 minuter    C   

Marockansk kyckling 
med hummusdressing & kålsallad
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Koka bulgur
Koka upp vatten* (se ingredienslistan) och 
buljong i en medelstor kastrull. 

Tillsätt bulgur och låt koka i 2-3 min. Sätt på ett 
lock och ta av kastrullen från värmen. Ställ åt sidan 
i 12-15 min tills maten ska serveras.

Förbered råvaror
Medan bulgurn kokar, finhacka tomat. Finhacka 
rödlök [1/2 st, 2 pers]. 

Dela citron i klyftor. 

Dela kyckling horisontellt med en vass kniv till två 
tunna filéer på en separat skärbräda.

Stek kyckling
Blanda kycklingen med Saha-ras, en skvätt 
olivolja*, en nypa salt* och peppar* i en bunke. Se 
till att kycklingen täcks. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek kyckling i 2-3 min på 
båda sidor tills den fått färg och är genomstekt. 

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

Blanda hummusdressing
Medan kycklingen steks, grovhacka mandlar. 

Blanda hummus med en skvätt citronjuice, 
vatten* [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers], en nypa salt* 
och en generös nypa peppar* i en skål.

Förbered kålsallad
Pressa citronjuice i en salladsskål och ringla ner 
lite olivolja*. Tillsätt grönkål [1/2 påse, 2 pers], 
tomat, rödlök och den färdigkokta bulgurn. 

Krydda med en nypa salt* och peppar*. Blanda 
igen precis innan servering.

Servera
Skär kycklingen i bitar. 

Fördela kålsallad och kyckling mellan era 
tallrikar. Toppa med mandlar och pressa över lite 
citronjuice. Ringla över hummusdressing eller 
servera vid sidan av.

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
Skärbräda, stekpanna, kastrull, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vatten* 3 dl 6 dl

Buljong 4 g 8 g

Bulgur 13) 85 g 170 g

Tomat 1 st 2 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Citron 1 st 1 st

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Saha-Ras 4 g 8 g

Mandlar 2) 20 g 40 g

Hummus 3) 50 g 100 g

Grönkål, förskuren 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
372 g

Energi 605 kj/145 kcal 2249 kj/538 kcal

Fett 5 g 19 g

Varav mättat fett 1 g 3 g

Kolhydrat 10 g 39 g

Varav sockerarter 1 g 5 g

Protein 12 g 46 g

Fiber 3 g 10 g

Salt 0,5 g 1,8 g

Allergener
2) Nötter 3) Sesam 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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 Hello ras el hanout!  
En smakrik kryddblandning från nordvästafrika med varma, kryddiga smaker och behaglig hetta som 
påminner lite om jul. Passar bl.a. till lamm, kyckling och grönsaksrätter.


