
Sötpotatis  

Vitlök   Kycklingbröstfilé  

Broccoli  

Panko Ströbröd  Citron  

MajonnäsGräddfil   

 FAMILJ  40-45 minuter    H   

Panerad kyckling 
med sötpotatispommes, broccoli och vitlöksdressing
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1. Laga pommes
Sätt ugnen på 200°C. 

Skala och skär sötpotatis i 1 cm tjocka 
pommes frites. 

Placera pommesen på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över en skvätt olja* och 
krydda med salt* och peppar*. 

Baka på översta hyllan i ugnen, 25-30 min.

2. Dela broccoli
Dela broccoli i små buketter och hacka stjälken. 

Blanda broccolin tillsammans med en skvätt olja*, 
salt* och peppar* på en plåt med bakplåtspapper. 

Sätt in broccolin i ugnen för att baka de sista 
15 min av sötpotatisens tillagningstid. 

TIPS: Alternativt placera broccolin på samma 
bakplåt som sötpotatisen om det finns plats. 

3. Förbered panering
Ta fram två djupa tallrikar. Vispa ett ägg* i den 
första. Blanda panko med en nypa salt* och 
peppar* i den andra.

4. Panera kyckling
Skär vardera kycklingfilé i 2 cm tjocka strimlor. 

Vänd kycklingstrimlorna först i ägg* och sedan i 
panko. Sätt åt sidan på en tallrik.

5. Stek kyckling
Täck basen på en stor stekpanna med olja*. 
Hetta upp oljan* på medelvärme. Stek hälften 
av kycklingstrimlorna tills de är gyllenbruna, 
7-10 min. Krydda meden nypa salt* och peppar*. 

För över strimlorna till en tallrik täckt 
med hushållspapper. Tillaga resterande 
kycklingstrimlor på samma sätt. 

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

6. Servera
Finhacka vitlök [1/2 st, 2 pers]. 

Blanda vitlök, gräddfil [1/2 burk, 2 pers] och 
majonnäs i en skål. Dela citron i klyftor.

Fördela sötpotatispommes och de panerade 
kycklingstrimlorna mellan era tallrikar. 
Servera tillsammans med citronklyftor 
och vitlöksdressing.

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, bakplåt, vitlökspress, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Broccoli 250 g 500 g

Ägg* 8) (steg 3) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Vitlök 1/2 st 1 st

Gräddfil  7) 75 g 150 g

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Citron 1 st 2 st

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
661 G

Energi 397 kj/95 kcal 2623 kj/627 kcal
Fett 3 g 20 g
Varav mättat fett 1 g 5 g
Kolhydrat 9 g 57 g
Varav sockerarter 1 g 9 g
Protein 8 g 50 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,1 g 0,7 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)


