
Rødløg  

Revet Hård Ost  Kruspersille  

Gulerod  

Citron  Hvidløgsfed  

Sennep

Kyllingebouillon  Crème Fraiche  

Penne  Kyllingelårfilet  

30-40 minutter    A   

Cremet pasta 
med kylling, citron & persille
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1. Forbered råvarer
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Skær rødløg i tynde skiver. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Riv gulerod (uskrællet). Hak persille fint. 

Riv citronskal. Skær citron i både. 

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

2. Kog pasta
Kog pasta i 11 min, eller indtil ‘al dente’. 

Gem en smule pastavand [1,5 dl, 2 pers. | 3 dl, 
4 pers.]. 

Si vand* fra. Hæld pasta tilbage i gryden. 

3. Steg kylling
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Skær kylling i 2 cm tern. Steg i 3-4 min. 

Krydr med salt* og peber*. 

Stil til side på en tallerken.

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

4. Lav sauce
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Steg gulerod og rødløg i 3-4 min. 

Tilsæt hvidløg og citronskal. Steg i 1 min. 

Tilsæt creme fraiche, kyllingebouillon, 
pastavand og sennep [1/2 pakke, 2 pers.]. 

Rør rundt.

5. Tilsæt pasta
Tilsæt pasta, kylling og et skvæt citronskal. Lad 
simre indtil gennemvarmet. 

Smag til med salt* og peber*.

6. Server
Anret pasta i dybe tallerkener. 

Top med revet ost og persille. 

Server med resterende 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, gryde, si, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rødløg 1 stk 1 stk

Hvidløgsfed 3 stk 5 stk

Gulerod 1 stk 2 stk

Kruspersille 1 pose 1 pose

Citron 1/2 stk 1 stk

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Kyllingelårfilet 300 g 600 g

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Kyllingebouillon 4 g 8 g

Sennep 9) 1/2 pakke 1 pakke

Revet hård ost 7) 20 g 40 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
507 G

Energi 783 kj/187 kcal 3969 kj/949 kcal

Fedt 8 g 39 g

Heraf mættet  fedt 3 g 17 g

Kulhydrat 20 g 101 g

Heraf sukkerarter 3 g 13 g

Protein 10 g 50 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,3 g 1,4 g

Allergener
7) mælk 9) sennep 11) soja 13) gluten

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

Ingredienser, kyllingebouillon: Kyllingeafkog (vand, 
kyllingeafkog), krydderier, glukosesirup, salt, gærekstrakt, 
farve (simpel karamel), sukker

 HELLO PASTA!  
Vidste du, at penne er den type pasta, der er bedst egnet til retter med tykke saucer, i salater og i saucer 
med større stykker kød eller grøntsager?


