
Penne  

Vitlök  Bladpersilja  

Lök  

Morot  Sockerärtor  

ParmesanKycklingbuljong  

Senap  Crème Fraiche  

Strimlad Kycklinglårfilé  Citron   

 FAMILJ  30-35 minuter    I   

Krämig kycklingpasta 
med sockerärtor, morot och persilja
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1. Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med vatten* och en 
generös nypa salt*. 

Finhacka lök och persilja. Halvera sockerärtor. 

Riv vitlök och citronzest [1/2 tsk | 1 tsk].

Halvera citronen. Skala och riv morot. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

2. Koka pasta
Lägg i penne i kastrullen och låt koka i 11 min. 

Häll av vattnet i ett durkslag och häll sedan tillbaka 
pastan i kastrullen och sätt åt sidan. Rör i en skvätt 
olja* och sätt på ett lock för att hålla värmen. 

3. Bryn kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på medelvärme. Bryn lök och kyckling tills 
de har mjuknat och börjat ta färg, 5-8 min. Rör 
om regelbundet. 

Rör i sockerärtor, vitlök, crème fraiche, senap 
[1/2 paket, 2 pers], kycklingbuljong, citronzest och 
morötter. Stek i ytterligare 2-3 min. 

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

4. Riv ost
Riv parmesan med ett rivjärn. 

5. Pressa citron
Rör i persiljan i stekpannan. Krydda med salt*, 
peppar* och citronjuice efter smak. 

Lägg till pastan i stekpannan och rör om 
ordentligt. Värm försiktigt upp pastan på låg värme 
om den har kallnat. 

TIPS: Häll i en skvätt vatten om såsen är för tjock.

6. Servera
Fördela pastan mellan era tallrikar, strö över 
parmesan och hugg in! 

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, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Sockerärtor 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Citron 1 st 1 st

Morot 2 st 3 st

Penne 11) 13) 250 g 500 g

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Senap 9) 1/2 paket 1 paket

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Parmesan  7) 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
660 G

Energi 669 kj/160 kcal 4420 kj/1057 kcal
Fett 6 g 42 g
Varav mättat fett 3 g 21 g
Kolhydrat 17 g 111 g
Varav sockerarter 2 g 16 g
Protein 8 g 54 g
Fiber 2 g 11 g
Salt 0,2 g 1,4 g

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

Allergier
7) Milk 9) Mustard  11) Soja 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

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

 HELLO MOROT!  
Vår oranga vän ville inte överglänsa de andra ingredienserna i fotostudion och valde därför att inte delta. 
Men i er kasse följer han med! 


