
Gulerod  

Citron  Bredbladet Persille  

Rødbede  

Hvidløgsfed  Rødløg  

Pastinak

Aioli  Spinat  

Panko  Kyllingebrystfilet  

 BØRNEVENLIG  30-40 minutter    H   

Chicken Kiev 
med bagte grøntsager & aioli
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1. Bag rodfrugter
Tag smør* ud af køleskabet.

Forvarm ovn til 240°C/220°C varmluft. 

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

Fordel grøntsager på en bageplade med 
bagepapir. Dryp med olivenolie*. Krydr med salt* 
og peber*. Vend det hele sammen. 

Bag i ovnen i 20-25 min.

2. Forbered kylling
Pres eller hak hvidløg fint. Hak persille fint. 

Riv citronskal. Skær citron i både. 

Bland smør*, hvidløg, citronskal, 1/2 persille, et 
nip salt* og peber* i en lille skål. Stil til side. 

Læg hånden fladt på hvert kyllingebryst. Lav et 
snit (men skær ikke helt igennem) med en skarp 
kniv. Fyld med hvidløgssmør. Fold sammen. 

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

3. Paner kylling
Pisk æg* i en dyb tallerken. 

Bland panko, resterende persille, et nip salt* og 
peber* i en anden dyb tallerken. 

Vend forsigtigt kylling i æg* og derefter i panko. 
Stil til side på en tallerken.

4. Tilbered kylling
Hæld olie* i en stegepande, så hele bunden er 
dækket. Varm olien* op ved middelhøj varme. 

Steg kylling i 2-3 min på hver side, eller indtil 
gylden. Overfør til en bageplade med bagepapir. 

Bag i ovnen i 6-10 min.

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

5. Tilsæt spinat
Bland spinat med bagte grøntsager. 

Vend indtil spinaten falder sammen.

6. Server
Anret kylling og grøntsager på tallerkener. 

Top med overskydende hvidløgssmør 
fra bagepladen. 

Server med aioli og 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, bageplade, 
hvidløgspresser, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, æg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Gulerod 2 stk 4 stk

Pastinak 1 stk 2 stk

Rødbede 1 stk 2 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Citron 1 stk 1 stk

Smør* 7) (trin 2) 2 spsk 4 spsk

Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

Æg* 8) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Spinat 1 pose 1 pose

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
599 G

Energi 376 kj/90 kcal 2082 kj/498 kcal

Fedt 3 g 16 g

Heraf mættet  fedt 0 g 2 g

Kulhydrat 7 g 41 g

Heraf sukkerarter 4 g 21 g

Protein 7 g 41 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,1 g 0,6 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten  

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

 HELLO KRYDDERSMØR!  
Opbevar kryddersmør i fryseren, et trin til at bede børnene om hjælp med. I frosset form er det let at 
håndtere og nemt at krydre ovnstegte grøntsager med eller til at stege i.


