
Potatis  

Rädisor  Gemsallad  

Kycklingbröstfilé  

Panko Ströbröd  Vetemjöl  

Ketchup  Gräddfil   

 FAMILJ  40 minuter    G   

Krispig kycklingfilé 
med pommes och rädissallad
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1. Strimla potatis
Sätt ugnen på 200°C. Skär potatis till 1 cm tjocka 
pommes frites, och strö ut på en bakplåt täckt av 
bakpapper. Häll över en skvätt olja* och krydda 
med salt och peppar*. Stek i ugnen tills de blivit 
gyllenbruna, ca 30-35 min.

2. Panera kyckling
Dela kycklingfilé på längden till två tunna filéer. 
Lägg vetemjöl och panko i varsin skål, krydda med 
salt och peppar. Vispa ägg* i ytterligare en skål. 
Panera kyckling först i vetemjöl, sedan ägg och 
slutligen panko. 

TIPS: 1) Om du inte har något ägg kan du använda 
1 dl mjölk* för 2 personer (2 dl för 4 personer) 
istället. 2) Panera alla filéerna samtidigt i samma 
skål så slipper du få för kladdiga fingrar.

3. Stek kyckling
Stek kyckling i en stor stekpanna på hög värme 
med smör* och olja* tills den blivit mör, ca 
8-10 min. 

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

4. Halvera rädisa
Dela gemsallad i 2 cm tjocka skivor, halvera rädisa 
och servera tillsammans i en salladsskål.

5. Blanda sås
Blanda gräddfil och ketchup i en skål.

6. Bon appétit!
Servera kycklingfilén med pommes frites, 
rädissallad och sås.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
bakplåt, bakplåtspapper, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, olivolja, smör, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 500 g 1000 g

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Vetemjöl 13) 50 g 100 g

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Gemsallad 1/2 st 1 st

Rädisor 1 knippe 1 knippe

Gräddfil  7) 1/2 paket 1 paket

Ketchup 9) 1 paket 2 paket

Ägg* 15) 1 st 1 st

Smör* till stekning 7) 10 g 20 g

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER SERVING  
808 G

Energi 499 kj/119 kcal 4027 kj/963 kcal

Fett 4 g 35 g

Varav mättat fett 2 g 18 g

Kolhydrat 13 g 102 g

Varav sockerarter 3 g 25 g

Protein 7 g 56 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,1 g 1 g

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

Allergier
7) Mjölk 9) Senap 13) Gluten 15) Ägg
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

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


