
Tomat  

Ekologisk Citron  Kycklinginnerfilé  

Grekisk Salladsost  

Basilika  Gurka  

Buljong  

Couscous  Medelhavets Pärla  

Valnötter  Rödlök  

20-30 minuter    C   

Medelhavskyckling 
med grekisk sallad och couscous



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2021-V29

Förbered råvaror
Finhacka tomat och gurka. Skiva rödlök [1/2 st, 
2 pers] mycket tunt. Grovhacka valnötter. 

Riv citronzest [1/2 st, 2 pers] och dela citronen 
i klyftor. 

Blanda kyckling, Medelhavets Pärla, lite 
olivolja*, en nypa salt* och peppar* i en skål. 

Koka couscous
Koka upp vatten* [2 1/2 dl | 5 dl] och buljong i 
en medelstor kastrull. Tillsätt couscous och en 
skvätt olivolja*. Rör om, lägg på ett lock och ta av 
kastrullen från värmen. Låt stå i 5 min eller tills allt 
vatten har absorberats. 

Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek kyckling i 3-4 min per 
sida, eller tills genomstekt. 

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

Blanda sallad
Medan kycklingen steks, finhacka basilika. 

Blanda tomat, gurka, rödlök, valnötter, en 
skvätt olivolja*, en nypa salt* och peppar* 
i en salladsskål. Smula över salladsost och 
vänd salladen. 

Blanda en dressing av basilika, olivolja* [1 msk 
| 2 msk], en generös skvätt citronjuice, en nypa 
salt* och peppar* i en skål.

Smaksätt couscous
När couscousen är klar, rör ner citronzest, en nypa 
salt* och peppar*. Fluffa upp med en gaffel.

Servera
Fördela kyckling, couscous och grekisk sallad 
mellan era tallrikar. Skeda över basilikadressing, 
och middagen är serverad.

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
Stekpanna, kastrull, rivjärn

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Tomat 2 st 3 st

Gurka 1 st 1 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Valnötter 2) 20 g 40 g

Citron, ekologisk 1 st 1 st

Kycklinginnerfilé 280 g 560 g

Medelhavets Pärla 4 g 8 g

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

Buljong 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Basilika 1 påse 1 påse

Olivolja* (steg 4) 1 msk 2 msk

Grekisk salladsost 7) 100 g 150 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
507 g

Energi 577 kj/138 kcal 2923 kj/699 kcal

Fett 6 g 31 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 9 g 46 g

Varav sockerarter 2 g 9 g

Protein 10 g 51 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 1/2 g 2,4 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. 

4 5 6

1 2 3
N

O
R

DIC
 S WAN E C OLAB

E
L

5041 0826 100% återvunnet papper  Tips!  
Genom att tillsätta något litet och gott såsom valnötter i salladen gör du det spännande för barnen att ta 
en ny tugga - kommer de få en nötbit denna gång? Lite samma koncept som att hitta mandeln i gröten.


