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1. Koka vitlöksris
Dela citron i klyftor. Finhacka vitlök. 

Smält en klick smör* med en skvätt olivolja* i en 
kastrull på medelvärme. Fräs vitlök i 1-2 min. 

Tillsätt riset, vatten* (se ingredienslistan) och 
en rejäl nypa salt*. Koka upp vattnet och sänk 
sedan till låg värme. Låt riset sjuda under lock i 
10-12 min. 

Ta kastrullen av värme och låt stå tills servering. 

2. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek kycklingfiléerna i ca 6 min på 
varje sida. Krydda dem med salt* [1/4 tsk, 2 pers | 
1/2 tsk, 4 pers]. 

När det återstår 2-3 min, rör i oregano, citronjuice 
[1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers] och hälften av 
honungen. För över kycklingen på en tallrik och 
täck med aluminiumfolie.

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

3. Laga skysås
Smält smör* [20 g, 2 pers | 40 g, 4 pers] i 
stekpannan på hög värme. 

Tillsätt kycklingbuljong och vatten* [1 dl, 2 pers | 
2 dl, 4 pers] och låt sjuda 3-4 min.

4. Laga äppelsallad
Finstrimla gemsalladen [1/2 påse, 2 pers]. 

Kärna ur och skär äpple i tunna skivor. 

Blanda salladsstrimlorna med äppelskivorna i 
en skål.

5. Blanda dressing
Blanda resterande honung med 1-2 msk 
citronjuice och 1-2 msk olivolja* i en skål. Krydda 
med en nypa salt* och peppar* och rör om. 

Ringla dressingen över salladen.

6. Servera
Fördela vitlöksriset och kycklingen mellan era 
tallrikar. Ringla över skysås. 

Servera äppelsalladen och citronklyftor vid sidan 
av, och hugg in.

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.  

Skafferivaror
Salt, peppar, smör, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Citron 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Basmatiris 100 g 200 g

Vatten* (steg 1) 250 ml 500 ml

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

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

Honung 1 paket 1 paket

Smör* 7) (steg 3) 20 g 40 g

Vatten* (steg 3) 1 dl 2 dl

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Gemsallad 1/2 påse 1 påse

Äpple 1 st 2 st

Olivolja* (steg 5) 1 msk 2 msk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
391 G

Energi 730 kj/175 kcal 2851 kj/682 kcal
Fett 8 g 30 g
Varav mättat fett 3 g 14 g
Kolhydrat 15 g 59 g
Varav sockerarter 5 g 20 g
Protein 11 g 42 g

Fiber 1 g 3 g

Salt 0,5 g 2,0 g

Allergier
7) Mjölk  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker

 TIPS!  
Träna barnens smaklökar (och ordförråd) och låt dem beskriva ingrediensernas smaker. Hur uppfattar 
de till exempel honung, citron, smör, vitlök, gemsallad, äpple, och oregano? Be dem sedan beskriva 
smakerna när middagen är klar - kan de identifiera dem? Hur smakar maten när de har kombinerats?


