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1. Laga pommes
Sätt ugnen på 200°C. Skär potatis till 
pommes frites och lägg dessa på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olja* och krydda med 
salt* och peppar*. 

Baka i ugnen tills pommesen har blivit krispiga, 
30-35 min. 

TIPS: Om potatisen är väldigt små går det så klart 
lika bra att skära dem i klyftor istället för pommes.

2. Panera kyckling
Skär kycklingfiléer i strimlor. 

Vispa ägg* i en djup tallrik. Blanda panko med en 
nypa salt* och peppar* i ytterligare en tallrik. 

Panera kycklingstrimlorna genom att först vända 
dem i ägg*, sedan i panko. 

TIPS: Har du inga ägg hemma kan du använda 1 dl 
mjölk istället.

3. Fritera kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme - oljan ska täcka botten 
på stekpannan. 

Fritera kycklingen i 5-7 min tills den är genomstekt 
och krispig. 

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

4. Laga sallad
Skiva gemsallad. Grovriv morot. 

Blanda gemsallad och morötter tillsammans med 
en skvätt olivolja*, en nypa salt* och peppar* i 
en bunke. 

5. Blanda dressing
Blanda gräddfil med ketchup i en skål.

6. Servera
Servera den krispiga kycklingen med pommes, 
morotssallad och en klick dressing.

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, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Ägg* 8) 1 st 1 st

Gemsallad 100 g 200 g

Morot 2 st 4 st

Gräddfil  7) 150 g 150 g

Ketchup 25 g 25 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
678 G

Energi 434 kj/104 kcal 2937 kj/702 kcal
Fett 3 g 17 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 13 g 86 g
Varav sockerarter 4 g 26 g
Protein 7 g 49 g
Fiber 2 g 13 g
Salt 0,1 g 0,8 g

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

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

 HELLO PANKO!  
Panko är en grövre form av ströbröd som gärna används vid panering då den absorberar mindre olja 
vid stekning.


