
Spetskål  

Avokado  Panko Ströbröd  

Strimlad Kycklinglårfilé  

Cajun Kryddmix  Majonnäs  

Lime

Rödlök    Mango  

 FAMILJ  20-25 minuter    G   

Kålwraps 
med krispig kyckling, avokado- och mangosalsa
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1. Plocka kålblad
• Skär av botten på spetskålen [1/2 spetskål, 

2 pers] så bladen lätt kan plockas isär. 

• Lägg 2-3 blad på varje tallrik.

2. Panera kyckling
• Blanda kycklingstrimlorna med majonnäs i 

en bunke.

• Häll i panko, cajun kryddmix (stark!) och en 
rejäl nypa salt* i bunken med kyckling.

• Blanda ordentligt tills kycklingen är 
helt täckt. 

VIKTIGT: Cajun kryddmixen är ganska stark, 
speciellt för barn. Så om ni vuxna föredrar lite sting 
föreslår vi att ni panerar er del av kyckling med 
1/2 av kryddmixen i en separat bunke och steker den 
i en egen stekpanna. 

3. Stek kyckling
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 

medelhög värme. 

• Stek kycklingstrimlorna tills genomstekta, 
7-8 min. 

VIKTIGT: Kycklingstrimlorna är färdiga när köttet 
är vitt och utan inslag av rosa.

4. Förbered frukt & grönt
• Skala och tärna både avokado och mango 

[1/2 st, 2 pers] i 1 cm stora bitar. 

• Finhacka rödlök. 

• Dela lime i klyftor.

5. Blanda mangosalsa
• Blanda avokado, mango, rödlök och 

olivolja* [2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers] i 
en skål. 

• Smaksätt salsan med limejuice från 
2-3 klyftor, en nypa salt* och peppar* 
efter smak.

6. Servera
• Lägg kycklingstrimlorna på kålbladen och 

toppa med avokado- och mangosalsan. 
Servera med limeklyftor vid sidan av.

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, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Spetskål 1/2 st 1 st

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Cajun kryddmix (stark!) 2 g 4 g

Avokado 1 st 1 st (stor)

Mango 1/2 st 1 st

Rödlök 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Olivolja* 2 msk 4 msk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
513 G

Energi 539 kj/129 kcal 2766 kj/661 kcal
Fett 8 g 43 g
Varav mättat fett 2 g 9 g
Kolhydrat 6 g 30 g
Varav sockerarter 3 g 16 g
Protein 7 g 35 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 0,1 g 0,5 g

Allergier
8) Ägg 9) Senap 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.

Cajun kryddmix ingredienser: Cayennepeppar, grön 
kardemumma, spiskumminfrö, svartpeppar, havssalt, 
fänkål, vitlök, korianderfrön, röd chili, oregano, timjan


