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Laga pommes
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skär potatis i 0,5 cm tunna pommes och lägg 
dem på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olivolja*, krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Blanda runt och sätt in plåten i toppen av ugnen i 
25-30 min, eller tills pommesen är gyllene.

Blanda marinad
Finhacka vitlök. 

Blanda vitlök, balsamvinäger, honung, en skvätt 
olivolja* och salt* [1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] i 
en skål.

Tillaga kyckling
Placera kycklingen i en ugnsform, häll över 
marinaden och rör om. Tillaga i ugnen i 12-15 min. 
Vänd kycklingen i marinaden efter halva tiden. 

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

TIPS: Låt gärna kycklingen marineras i minst 
30 min om du känner att du har tid. 

Förbered grönsaker
Finhacka äpple i tändstickstunna strimlor. Skiva 
salladslök tunt. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 
Grovhacka persilja. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

Gör äppelcoleslaw
Blanda äppelstrimlor, salladslök, kålmix, 
citronzest, gräddfil och hälften av persiljan i en 
skål. Smaksätt med en skvätt citronjuice, en nypa 
salt* och peppar*. 

6. Servera
Fördela pommes, balsamicomarinerad 
kycklinglårfilé och äppelcoleslaw mellan 
era tallrikar. 

Garnera med återstående persilja. Servera med 
BBQ-sås och citronklyftor vid sidan av.

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
Skärbräda, bakplåt, ugnsform, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Bakpotatis 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st
Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml
Honung 25 g 50 g
Salt* (step 2) 1/4 tsk 1/2 tsk
Kycklinglårfilé 1 paket 1 paket
Äpple 1 st 2 st
Salladslök 1 st 2 st
Citron 1 st 2 st
Bladpersilja 1 påse 1 påse
Kålmix, förskuren 1 påse 2 påsar
Gräddfil  7) 150 g 300 g
BBQ-sås 9) 14) 60 g 120 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
724 g

Energi 384 kj/92 kcal 2782 kj/665 kcal
Fett 3 g 23 g
Varav mättat fett 1 g 10 g
Kolhydrat 11 g 76 g
Varav sockerarter 4 g 32 g
Protein 5 g 37 g
Fiber 1 g 6 g
Salt 1/2 g 3,6 g

Allergener
7) Mjölk 9) Senap 14) Sulfiter

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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 Hello kycklinglårfilé!  
En benfri del som går snabbt att tillaga. Den är saftigare än bröstfilé tack vare mer insprängt fett.


