
15-25 minutter

Couscous  

Grøntsagsbouillon  Gulerod  

Rødløg  

Spinat  Kikærter  

Tomat    Mandler    

Hakkede Tomater  Bredbladet Persille  

Saha-Ras

Kokosmælk  Hvidløgsfed  

   K   

Marokkansk inspirerede kikærter 
med tomatcouscous



Lav sauce
Tilsæt hakkede tomater, kokosmælk [1/2 pakke, 
2 pers.], vand* [1/2 dl, 2 pers. | 1 dl, 4 pers.] og salt*. 
Lad simre i 4-5 min, eller indtil let tyknet. 

Tilsæt spinat. Rør indtil spinaten er 
faldet sammen. 

Smag til med salt* og peber*.

Bland tomatcouscous
Hak mandler groft. 

Hak persille groft.

Hak tomat groft. 

Vend tomat og 1/2 persille i gryden med couscous.

6. Server
Anret tomatcouscous og kikærter i 
dybe tallerkener. 

Top med mandler og resterende persille.

Velbekomme!

Kog couscous
Bring vand* i kog i en gryde. 

Tilsæt grøntsagsbouillon, couscous og en smule 
olivenolie*. Rør rundt. 

Tag gryden af varmen. Dæk til med låg. Lad hvile 
under låg i 5 min, eller indtil vandet er absorberet.

Forbered grøntsager
Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Riv gulerod (uskrællet). 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Skyl kikærter under koldt vand* i en si.

Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg rødløg og gulerod i 3-4 min. 

Tilsæt kikærter, hvidløg og Saha-Ras. Steg i 
1 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, hvidløgspresser, 
si, rivejern

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Vand* (trin 1) 250 ml 500 ml

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Kikærter 1 pakke 2 pakker

Saha-Ras 4 g 8 g

Hakkede tomater 1 pakke 1 pakke

Kokosmælk 1/2 pakke 1 pakke

Salt* (trin 4) 1/4 tsk 1/2 tsk

Spinat 1 pose 1 pose

Mandler 2) 20 g 40 g

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Tomat 1 stk 2 stk

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
526 g

Energi 455 kj/109 kcal 2393 kj/572 kcal

Fedt 4 g 22 g

Heraf mættet  fedt 2 g 12 g

Kulhydrat 12 g 65 g

Heraf sukkerarter 2 g 13 g

Protein 4 g 21 g

Fiber 3 g 15 g

Salt 0,3 g 1,5 g

Allergener
2) nødder 10) selleri 13) gluten

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
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 HELLO KIKÆRTER!  
Du kan gøre meget med denne alsidige ingrediens; som en hovedingrediens i gryderetter, rist dem og top 
din salat eller suppe, servere som snack, eller lav hummus eller falafel.


