
Kycklingbröstfilé  

Krossade Tomater   Balsamvinäger   

Harissa Kryddmix  

Paprika  Rödlök  

Basilika  Vitlöksklyfta  

Citron   Spaghetti  

 FAMILJ  20-30 minuter med förvärmd ugn (200°)    G   

Harissakyckling 
med tomatsås och basilikaolja
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1. Stek kyckling
Sätt ugnen på 200°C. Koka upp välsaltat vatten i 
en kastrull. 

Gnid kycklingen med harissa (stark!), en skvätt 
olja*, salt* och peppar* i en skål. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek kycklingen i 1-2 min på 
varje sida. 

VIKTIGT: Vår harissa kryddmix är ganska stark så 
marinera endast de vuxnas kycklingfiléer. Barnens 
filéer kan du krydda med en nypa salt och peppar. 

2. Skiva lök
Placera kycklingen i en ugnsform och tillaga 
i ugnen, 12-13 min. Ta ut, täck formen med 
aluminiumfolie och låt vila i 5 min innan servering. 

Medan kycklingen är i ugnen, skiva rödlök tunt. 

Kärna ur och skär paprika i små bitar.

VIKTIGT: Kycklingfiléerna är färdiga när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

3. Laga tomatsås
Hetta upp en en skvätt olja* på medelvärme i 
samma stekpanna som du använde till kycklingen. 

Fräs rödlök och paprika i 2-3 min. 

Tillsätt balsamvinäger och socker* [1/2 msk | 
1 msk]. Låt såsen reducera, 1-2 min. 

Häll över krossade tomater och vatten* [1 dl, 
2 pers | 2 dl, 4 pers]. Låt sjuda i ca 10 min. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*.

4. Koka spaghetti
Lägg spaghetti i kastrullen med kokande vattnet 
och låt koka i 10 min, eller tills ‘al dente’. 

Häll först av pastan i ett durkslag och häll sedan 
över den i tomatsåsen.

5. Hacka basilika
Riv citronzest [1/2 tsk, 2 pers | 1 tsk, 4 pers]. 

Grovhacka vitlök och basilika. 

Blanda citronzesten, vitlök, basilika, olivolja* 
[2 msk | 4 msk], en nypa socker*, salt* 
och peppar*.

6. Servera
Sleva upp spaghetti och tomatsås i djupa tallrikar 
och servera med kyckling ovanpå. Avsluta med att 
ringla över basilikaoljan.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, bakplåt 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Harissa kryddmix 1 g 2 g

Rödlök 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 2 st

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* (steg 3) 1/2 msk 1 msk
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Vatten* (steg 3) 1 dl 2 dl

Spaghetti 11) 13) 250 g 500 g

Citron 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Basilika 1 påse 1 påse

Olivolja* (steg 5) 2 msk 4 msk

Socker*  (steg 5) efter smak

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
658 G

Energi 586 kj/140 kcal 3856 kj/922 kcal
Fett 3 g 22 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 18 g 120 g
Varav sockerarter 4 g 28 g
Protein 8 g 54 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,3 g 2,1 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Harissa kryddmix ingredienser: Torrostad chili, 
korianderfrön, spiskumminfrön, kumminfrön, havssalt, 
mintblad

 TIPS!  
Låt barnen känna doften av kryddblandningen, smaka på tomatsåsen och att lägga upp maten på 
tallrikarna så att de hela tiden är delaktiga.


