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1. Laga pommes
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär potatis i 1/2 cm breda pommes. Finhacka 
rosmarinsblad (kasta stjälken). 

Placera pommesen på en plåt med 
bakplåtspapper. Strö över hälften av rosmarinen, 
krydda med salt* och peppar* och ringla över en 
skvätt olivolja*. 

Blanda runt så att pommesen täcks och tillaga i 
ugnen 25-30 min, tills de är gyllene.

2. Förbered panering
Ta fram tre djupa tallrikar.

Blanda mjöl, salt* [1/4 tsk, 2 pers | 1/2 tsk, 4 pers] och 
en rejäl nypa peppar* i den första. 

Vispa ägg* med en gaffel i den andra. 

Blanda panko med resterande rosmarin i 
den tredje. 

3. Panera kyckling
Dela kycklingfiléen till två tunna filéer. 

Vänd kycklingen först i mjöl så att de täcks, sedan 
i ägg* och slutligen i panko. 

Lägg dem åt sidan på en tallrik.

4. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelhög värme (oljan ska täcka botten). 

Fritera kycklingen tills den är genomstekt och 
krispig, 3-4 min per sida. För över kycklingen till 
en tallrik med hushållspapper. 

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

TIPS: Tillsätt extra olja utifall kycklingen börjar 
fästa vid pannan.

5. Förbered grönsaker
Placera hamburgerbröden på ett ugnsgaller 
och värm upp i ugnen i ca 3 min. Halvera sedan 
uppvärmda hamburgerbrödet. 

Skiva tomat och gurka tunt.

6. Servera
Bre aioli på brödets bottenhalva. Toppa med 
krispig kyckling, tomat- och gurkskivor och på 
med locket. 

Servera med rosmarinpommes och återstående 
grönsaker 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, bakplåt, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Rosmarin 2 stjälkar 3 stjälkar

Vetemjöl 13) 50 g 100 g

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Hamburgerbröd 3) 13) 2 st 4 st

Tomat 1 st 2 st

Gurka 1 st 2 st

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
720 G

Energi 564 kj/135 kcal 4061 kj/971 kcal
Fett 3 g 24 g
Varav mättat fett 1 g 4 g
Kolhydrat 18 g 129 g
Varav sockerarter 3 g 20 g
Protein 8 g 55 g
Fiber 2 g 14 g
Salt 0,2 g 1,5 g

Allergier
3) Sesam 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.


