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1. Koka couscous
Lägg pärlcouscous i en kastrull och täck grynen 
precis med vatten*. Koka upp och låt sedan sjuda 
med lock i 12-14 min, eller tills al dente. 

TIPS: Rör om regelbundet för att undvika att 
couscousen fastnar i botten.  

2. Förbered grönsaker
Riv parmesan och finhacka persilja. Halvera, skala 
och skiva lök tunt. Halvera paprika, skär bort 
kärnhus och skiva tunt.

3. Stek lök & paprika
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna på 
medelhög värme. Stek lök och paprika i 5 min.

Blanda nötfärs med Cajun kryddmix, salt* 
och peppar* i en skål. Forma färsen till 1 biff 
per person.

4. Stek biffar
Lägg biffarna i samma stekpanna som 
grönsakerna. Stek i 4-5 min på vardera sida, eller 
tills genomstekta. Paprikan och löken ska bli 
riktigt mjuka. 

VIKTIGT: Nötfärsbiffarna är färdig när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

TIPS: Använd två stekpannor om det blir är för lite 
plats med en. 

5. Tillsätt persilja
Häll av couscousen i en sil och häll sedan tillbaka 
till kastrullen. Lägg i crème fraîche, parmesan och 
persilja. Krydda med salt* och peppar*. Lägg på 
ett lock så det håller sig varmt.

6. Servera
Servera nötfärsbiffarna med stekta grönsaker och 
krämig couscous.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, durkslag 

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Pärlcouscous 11) 13) 170 g 335 g

Parmesan 7) 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Rödlök 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 1 st

Paprika, grön 1/2 st 1 st

Paprika, gul 1/2 st 1 st

Nötfärs 250 g 500 g

Cajun kryddmix 2 g 4 g

Crème fraîche 7) 1 burk 2 burk

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror  

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
521 G

Energi 677 kj/162 kcal 3527 kj/843 kcal

Fett 8 g 40 g

Varav mättat fett 4 g 22 g

Kolhydrat 14 g 74 g

Varav sockerarter 5 g 26 g

Protein 8 g 43 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,1 g 0,5 g

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

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan

 TIPS!  
Låt barnen skala rödlöken så håller de sig sysselsatta och känner sig mer delaktiga.


