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1. Forbered råvarer
Bring en kedel med vand* i kog. Riv citronskal. 
Skær rødløg og zucchini i skiver. Skær peberfrugt 
i 1 cm tern. 

Fjern overskydende fedt fra kylling, og skær i 2 cm 
store tern.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du 
river skallen.

TIPS:  Fedt tilfører smag til kyllingen, så fjern ikke 
det hele!

2. Steg kylling
Opvarm en smule olie* i en stegepande ved høj 
varme. Svits løg i 1-2 min. 

Sænk til middelhøj varme, og steg kylling, Central 
American Style (stærk!) og citronskal i 10-12 min, 
eller indtil kyllingen er gennemstegt og løgene 
er bløde. 

Husk at røre i panden undervejs.

VIGTIGT: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og 
uden antydning af rødt.

3. Kog couscous
Hæld vand*, grøntsagsbouillon og couscous i 
en skål. 

Rør rundt, dæk til med et låg, og lad trække i 5 min.

4. Lav dressing
Skræl gulerod til lange, tynde bånd. Hak persille 
fint. Skær citron i både. 

Bland aioli, fraiche, en smule citronsaft, 
halvdelen af den hakkede persille og et nip salt* 
og peber* i en skål.

5. Steg grøntsager
Tag kylling af panden. 

Skru blusset op til høj varme, og tilsæt en 
smule olivenolie*. 

Svits zucchini i 2-3 min, og læg dem til side i en 
skål. Svits peberfrugt i 1-2 min.

6. Server
Anret couscous i dybe tallerkener, og placer resten 
rundt i kanten af tallerkenen. 

Hæld en smule dressing i midten, og drys med den 
resterende persille. Server med citronbåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vand* (til couscous) 250 ml 550 ml

Citron 1/2 stk 1 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Zucchini 1 stk 1 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Kyllingelårfilet 300 g 600 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Aioli 8) 9) 1 pakke 1 pakke

Fraiche 7) 1 bøtte 1 bøtte

Central American Style 8 g 16 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
619 G

Energi 484 kj/116 kcal 2994 kj/716 kcal

Fedt 5 g 31 g

Heraf mættet  fedt 1 g 6 g

Kulhydrat 9 g 57 g

Heraf sukkerarter 3 g 17 g

Protein 7 g 41 g

Fiber 1 g 9 g

Salt 1/2 g 2,4 g

Allergier
7) mælk 8) æg 9) sennep 10) selleri 13) gluten  

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

Ingredienser, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog (vand, 
løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, hvidløg, 
krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, gærekstrakt, 
sukker, aroma, rapsolie

 HELLO POKE BOWL!  
Vidste du, at poké bowl er husmandskost fra Hawaii? Traditionelt serveres den med rå fisk, men den kan 
sagtens varieres efter smag. Server med ris, quinoa eller couscous, kylling eller tofu sammen med frugt og 
grøntsager samt en god dressing. Frisk, enkelt og lækkert!


