
Yoghurt  

Fläskkotlett  Ekologisk Citron  

Spenat  

Tomat  Dill  

FullkornscouscousSaha-Ras  

Kycklingbuljong  Morot  

20-30 minuter       P   

Ras el hanout-kryddat fläskkött 
med matig couscoussallad och frisk dillyoghurt



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  
2022-W14

Laga couscous
Koka upp vatten* [2½ dl | 5 dl] och 
kycklingbuljong i en mellanstor kastrull. 

Tillsätt couscous och salt* [1/4 tsk | 1/2 tsk] och 
blanda väl. Ta av från värme och låt stå under lock 
i 5 min, eller tills vattnet har absorberats. Rör om 
med en gaffel.

Marinera fläskkotlett
Tärna tomat i 2 cm stora bitar. 

Riv morot (oskalad) grovt. 

Skär citron i klyftor. 

Finhacka dill.  

Blanda fläskkotlett, olivolja* [2 msk | 4 msk], 
Saha-Ras, socker* [¼ tsk | ½ tsk], en nypa salt* 
och peppar* i en skål.

Stek kött
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på hög värme. Stek fläskkotlett (inklusive 
all marinad) i 30 sek-1 min på varje sida, eller 
tills genomstekt.

Blanda dillyoghurt
Blanda dill, yoghurt, en nypa salt* och peppar* i 
en liten skål. 

Blanda couscoussallad
Skölj spenat. 

Blanda couscous, morot, spenat, tomat, en 
generös skvätt citronjuice, en generös nypa salt* 
och peppar* i en stor skål. Tillsätt eventuellt 
lite olivolja*. 

Skiva kött tunt.

Servera
Lägg upp couscoussallad  och kött i skålar. Toppa 
med en klick dillyoghurt. Servera med resterande 
citronklyftor och pressa över lite citronjuice.

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, rivjärn, kastrull

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker

Ingredienser
 2 P  4 P

Vatten* (steg 1) 21/2 dl 5 dl

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Fullkornscouscous 13) 100 g 200 g

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

Tomat 2 st 4 st

Morot 2 st 4 st

Ekologisk citron 1 st 2 st

Dill 1 påse 1 påse

Fläskkotlett 250 g 500 g

Olivolja* (steg 2) 2 msk 4 msk

Saha-Ras 4 g 8 g

Socker* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Yoghurt 7) 75 g 150 g

Spenat 60 g 100 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
513 g  

Energi 502 kj/120 kcal 2579 kj/617 kcal

Fett 6 g 28 g

Varav mättat fett 2 g 8 g

Kolhydrat 10 g 50 g

Varav sockerarter 3 g 15 g

Protein 7 g 37 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,4 g 2,0 g

Allergener
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. 
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