
Paprika  

Couscous  Grönsaksbuljong  

Zucchini  

Tranbär  Kycklingbröstfilé  

MajsGräddfil  

Vitlök  Bladpersilja  

Chili  Morot  

20-25 minuter med förvärmd ugn (200°)    L   

Poke bowl med BBQ-marinerad kyckling 
couscous och vitlöksdressing
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1. Förbered grönsaker & kött
• Sätt ugnen på 200°C. Koka upp vatten* i 

en vattenkokare. 

• Kärna ur paprika och skiva den tunt. 

• Tärna zucchini [1/2 st, 2 pers]. 

• Skär de marinerade kycklingfiléerna i 
mindre bitar och placera dem på en plåt 
med bakplåtspapper. 

2. Tillaga i ugnen
• Lägg paprika, zucchini och kycklingbitarna 

var för sig på plåten. 

• Ringla olja* över grönsakerna. 

• Krydda både kyckling och grönsaker med en 
nypa salt* och peppar*. 

• Tillaga i ugnen, 10-12 min. 

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

3. Laga couscous
• Häll det kokande vattnet* [250 ml | 

550 ml] i en skål tillsammans med tranbär, 
grönsaksbuljong och couscous. Blanda runt 
väl, täck med ett lock eller tallrik och låt stå i 
ca 5 min. 

• Fluffa upp couscousen med en gaffel 
innan servering.

4. Riv morot
• Skala och riv morot i långa remsor. 

• Häll av majsen i en sil.

• Kärna ur och finhacka chili [1/2 st, 2 pers].

5. Laga dressing
• Pressa vitlök. 

• Finhacka persilja. 

• Blanda gräddfil med vitlök, hälften av 
persiljan, en nypa salt* och peppar* i 
en skål.

6. Servera
• Fördela couscousen mellan era skålar. 

Arrangera grönsakerna och kycklingbitarna 
ovanpå i varsitt hörn. 

• Ringla över dressing, och garnera med 
persilja och chili (starkt)!

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, bakplåt, vitlökspress, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Paprika, röd 1 st 2 st

Zucchini 1/2 st 1 st
Kycklingbröstfilé, BBQ 
marinerat

2 st 4 st

Vatten* 250 ml 550 ml

Tranbär 20 g 40 g

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Couscous 13) 100 g 200 g

Morot 1 st 2 st

Majs 1 burk 1 burk

Chili 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
523 G

Energi 455 kj/109 kcal 2381 kj/569 kcal
Fett 2 g 12 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 13 g 67 g
Varav sockerarter 4 g 23 g
Protein 8 g 42 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,6 g 3,2 g

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

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 HELLO POKE BOWL!  
Visste du att poke bowl är husmanskost från Hawaii? Traditionellt serveras den med rå fisk, men det går 
utmärkt att variera efter smak och tycke. Servera med ris, quinoa eller couscous, kyckling eller tofu och 
kombinera med frukt och grönt och en god dressing. Fräscht, enkelt och jättegott!


