
Sötpotatis  

Kycklingbröstfilé   Salladsmix  

Paprika  

Gurka  Citron  

Solrosfrön  Panko Ströbröd   

 FAMILJ  35-40 minuter    I   

Citronpanerad kyckling 
med sötpotatisklyftor och romanescosås



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se

2020-V16

1. Skär potatisklyftor
Sätt ugnen på 220°C. 

Skär sötpotatis i 1 cm tjocka klyftor. Placera dem 
jämnt över en plåt med bakplåtspapper. Ringla 
över olja* och krydda med salt* och peppar*. 
Tillaga i ugnen i 25-30 min.

Halvera och kärna ur paprika. Placera halvorna på 
ytterligare en plåt med bakplåtspapper. Ringla över 
olja*. Baka i 15 min.

2. Riv citronzest
Finriv citronzest [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers]. Skär 
gurka i halvmånar. 

Blanda gurka och salladsmix [1/2 påse, 2 pers] 
i en skål. Smaksätt med citronjuice, en skvätt 
olivolja*, en nypa salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten

3. Panera kyckling
Lägg kycklingfiléer mellan två bakplåtspapper 
och banka dem med en köttmallet eller kavel tills 
de har fått en jämn tjocklek, ca 1 cm. 

Ta fram två djupa tallrikar. Vispa ägg* i den ena. 
Blanda panko, citronzest, en nypa salt* och 
peppar* i den andra. 

Vänd filéerna först ägg* och sedan i pankomixen. 
Sätt åt sidan på en tallrik.

4. Stek kyckling
Rosta solrosfrön på en torr stekpanna tills 
gyllenbruna, 3-4 min. Sätt åt sidan. 

Hetta upp stekpannan på medelvärme med basen 
täckt med olja*. Stek kycklingfiléer tills ytan är 
gyllenbrun, ca 4-5 min per sida. För över till en 
tallrik med hushållspapper. 

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

5. Mixa sås
Medan kycklingen steks, blanda 
paprikahalvorna, solrosfröna, olivolja* [1 msk, 
2 pers | 2 msk, 4 pers] och en nypa salt* i en mixer 
tills du har en jämn sås.

6. Servera
Skär den citronpanerade kycklingen i tunna 
skivor och fördela den, grönsalladen och 
sötpotatisklyftorna mellan era tallrikar. Ringla 
sedan över romescosåsen.

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, stekpanna, bakplåt, skålar, stavmixer 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Paprika 1 st 2 st

Citron 1/2 st 1 st

Gurka 1 st 1 st

Salladsmix 1/2 påse 1 påse

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd  13) 30 g 50 g

Solrosfrön 20 g 40 g

Olivolja* (steg 5) 1 msk 2 msk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
643 G

Energi 381 kj/91 kcal 2446 kj/585 kcal
Fett 3 g 16 g
Varav mättat fett 1 g 3 g
Kolhydrat 9 g 60 g
Varav sockerarter 2 g 10 g
Protein 7 g 46 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,1 g 0, 4 g

Allergier
8) Ägg 13) Gluten

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.

  HELLO SÖTPOTATIS! 
Det produceras runt 118 miljarder kg sötpotatis globalt varje år, vilket gör den till en av de viktigaste 
livsmedelsgrödorna i världen.


