
Morot    

Kruspersilja   Vitlöksklyfta  

Kycklingbröstfilé   

Rödlök  Dukkah   

Senap  Crème Fraiche

Linser  Kycklingbuljong  

35-40 minuter    A   

Dukkahkyckling 
med krämiga linser, rostade morötter och persilja
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1. Dela morot
Sätt ugnen på 200°C. Koka upp vatten* i 
en vattenkokare. 

Skär morötter i stavar och placera dem på en plåt 
med bakplåtspapper. Ringla över olja*, krydda 
med en nypa salt* och rör om. 

Placera kycklingen i en skål tillsammans med 
lite skvätt olja*, dukkah och salt* [1/4 tsk, 2 pers | 
1/2 tsk, 4 pers]. Massera in kryddorna i köttet. 

2. Bryn kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Bryn kycklingen i 2 min på varje sida 
så den får lite yta. 

Lägg kycklingen på samma plåt som morötterna 
och tillaga på översta hyllan i ugnen, 25-30 min.

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

3. Förbered grönsaker
Skiva rödlök tunt. Finhacka vitlök och persilja.

Skölj av linserna i en sil under kallt vatten*. 

Lös upp kycklingbuljongen i vattnet* (se mängd i 
ingredienslistan) du har kokat upp.

4. Rör i linser
Hetta upp en skvätt olja* i samma stekpanna som 
tidigare  på medelhög värme och fräs rödlök i 
5 min. Tillsätt vitlök. Fräs i 1 min. 

Sänk värmen och tillsätt buljongen, linser, crème 
fraiche, persilja (spara lite till garnering) och 
senap [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers]. Låt sjuda tills 
såsen har tjocknat något, 2-4 min. 

Smaka av och krydda med salt*, peppar* och 
senap efter smak. 

5. Dela kyckling
Ta ut kycklingen och morötterna ur ugnen så 
snart de är klara. 

Låt kycklingen vila ett par min på en skärbräda. 
Skiva sedan varje filé i sex stycken jämnstora bitar.

6. Servera
Fördela de krämiga linserna i djupa tallrikarna 
och toppa med dukkahkycklingen. Strö över 
resterande persilja.

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, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Morot 2 st 4 st

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Dukkah  1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Rödlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Kruspersilja 1 påse 1 påse

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Vatten* (steg 3) 100 ml 200 ml

Linser, gröna 1 paket 2 paket

Crème fraiche  7) 150 g 300 g

Senap 9) 1 tsk 2 tsk

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
509 G

Energi 483 kj/115 kcal 2456 kj/587 kcal
Fett 6 g 32 g
Varav mättat fett 3 g 16 g
Kolhydrat 5 g 24 g
Varav sockerarter 2 g 11 g
Protein 9 g 46 g
Fiber 2 g 10 g
Salt 0,4 g 1,9 g

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 9) Senap 10) Selleri

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.

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, 
valnötter, hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), 
koriander, timjan, kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, 
selleri, havsalt

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


