
Lök  

Crème Fraiche   Strimlad Kycklinglårfilé   

Vitlöksklyfta  

Broccoli  Citron  

Bladpersilja  

Tagliatelle   Kycklingbuljong  

20-30 minuter    C   

Krämig kycklingpasta 
med broccoli och citron
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1. Hacka lök
• Koka upp vatten* i en vattenkokare. 

• Finhacka lök och vitlök. 

• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs lök i 1-2 min. 

• Tillsätt vitlök och kycklingstrimlor och stek 
7-8 min tills de är helt genomstekta. 

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

2. Förbered grönsaker
• Finriv citronzest [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers]. 

• Dela broccoli i små buketter. 

• Grovhacka persilja.

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

3. Stek broccoli
• Tillsätt citronzest och broccoli till 

stekpannan och stek i 5-6 min. 

• Krydda med en rejäl nypa salt* och peppar*.

4. Koka pasta
• Häll det kokande vattnet i en kastrull, tillsätt 

en generös nypa salt* och koka tagliatellen i 
ca 4 min tills den är 'al dente'. 

• Häll av vattnet och lägg tillbaka pastan 
i kastrullen. 

• Ringla över olivolja* [1/2 msk, 2 pers | 1 msk, 
4 pers] och rör om.

5. Laga sås
• Tillsätt crème fraiche [1/2 burk, 

2 pers], kycklingbuljong och vatten* (se 
ingredienslistan) till stekpannan och rör 
om ordentligt. 

• Låt sjuda i 1-2 min. 

TIPS: Tillsätt en skvätt vatten om såsen blir 
för tjock. 

6. Servera
• Fördela tagliatelle och den krämiga 

kycklingsåsen med broccoli mellan 
era tallrikar. 

• Garnera med persilja, och hugg in.

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, kastrull, durkslag, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Strimlad kycklinglårfilé, 
taco marinerat

300 g 600 g

Citron 1 st 1 st

Broccoli 250 g 500 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Tagliatelle  8) 13) 250 g 500 g

Olivolja* (steg 4) 1/2 msk 1 msk

Crème fraiche  7) 75 g 150 g

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Vatten* (steg 5) 1 dl 2 dl

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
532 G

Energi 593 kj/142 kcal 3153 kj/754 kcal
Fett 5 g 29 g
Varav mättat fett 2 g 13 g
Kolhydrat 14 g 74 g
Varav sockerarter 2 g 13 g
Protein 9 g 47 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,6 g 2,9 g

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 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.

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

 HELLO BROCCOLI!  
Kasta inte broccolistjälken! Skala bort det yttersta lagret med en potatisskalare och skär stjälken i bitar. 
Tillsätt även dessa i stekpannan tillsammans med buketterna.


