
25-35 minutter 

Rodfrugtsmix  

Kyllingebrystfilet  Rød Peberfrugt  

Rødløg  

Kruspersille  Bouillon  

Kartofler  BBQ-Sauce  

   F   

BBQ-kylling 
med ovnbagte rodfrugter & persille



Bag kylling & grøntsager
Overfør kylling, rødløg og peberfrugt til 
bagepladen med rodfrugter, når der er 
15-20 min tilbage. 

Bag i ovnen i 15-20 min. 

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

Opvarm BBQ-sauce
Tilsæt bouillon [1/2 pakke, 2P], BBQ-sauce og 
vand* [1/2 dl | 1 dl] til stegepanden, når der er 5 min 
tilbage, og bring i kog. Sænk til lav varme, og lad 
simre i 2-3 min, eller indtil let tyknet. 

Krydr med et nip salt* og peber*.

Server
Anret grøntsager, rodfrugter og kylling 
på tallerkener. 

Øs BBQ-sauce over. 

Top med persille.

Velbekomme!

Bag rodfrugter
Tænd ovnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skær kartofler (uskrællet), rødbede (uskrællet), 
pastinak (uskrællet) og gulerod (uskrællet) i 
2 cm tern. 

Fordel rodfrugter på en bageplade med bagepapir. 
Dryp med en smule olivenolie*, og krydr med et 
nip salt* og peber*. 

Bag i ovnen i 25-30 min. 

TIP: Brug to bageplader, hvis der ikke er plads nok.

Forbered grøntsager
Skær rødløg i både. 

Skær peberfrugt i tynde strimler. 

Hak persille groft.

Steg kylling
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
høj varme. 

Steg kylling i 2-3 min på hver side. 

1 2 3

4 5 6

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
Bageplade, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2P  4P

Kartofler 300 g 300 g

Rodfrugtsmix 600 g 1200 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Kruspersille 1 pose 1 pose
Kyllingebrystfilet, BBQ-
marineret 325 g 700 g

Bouillon 1/2 pakke 1 pakke

BBQ-sauce 9) 14) 60 g 120 g

Vand* (trin 5) 1/2 dl 1 dl

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
779 g

Energi 302 kj/72 kcal 2349 kj/561 kcal

Fedt 1 g 5 g

Heraf mættet  fedt 0 g 1 g

Kulhydrat 11 g 86 g

Heraf sukkerarter 4 g 34 g

Protein 6 g 45 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,3 g 2,4 g

Allergener
9) sennep 14) sulfitter

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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