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Rödlök  Kikärtor  

Kycklingbröstfilé  
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Gräddfil   

Citron  Bladpersilja  

30 minuter    B   

Kryddig harissakyckling 
med pumpa, kikärtor och gräddfil
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1. Baka pumpa
Sätt ugnen på 200 °C. Skala pumpa (valfritt). Dela 
och tärna i 2-3 cm stora kuber. Blanda kuberna 
med olja* och lite salt och peppar* i en bunke. 
Sprid ut på en bakplåt täckt med bakpapper, 
lämna lite utrymme för kyckling. Baka i 25 min tills 
bitarna är mjuka. 

2. Hacka vitlök
Pressa vitlök med den breda sidan av kökskniven 
tills skalet är löst och enkelt kan tas bort. 
Finhacka klyftan.

3. Marinera kycklingfilé
Blanda harissa, salt, peppar och vitlök med 2 msk 
olja* i en skål. Vänd runt kycklingfilé i marinaden 
och placera på bakplåten bredvid pumpan. Baka i 
18-20 min i ugnen.

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

4. Baka kikärtor
Skölj kikärtor i en sil med kallt vatten tills 
vattnet klarnar. Marinera dessa i den kvarvarande 
harissaolja och placera i ugnen bredvid pumpan.

5. Krydda gräddfil
Skala och dela rödlök. Skär i klyftor och lägg till 
på bakplåten med pumpa 10 min innan slutet av 
tillagningstiden. Finhacka persiljeblad och dela 
citron. Krydda gräddfil med lite citronjuice, salt 
och peppar*. 

6. Servera
Pressa citronjuice och strö persilja över de 
ugnsbakade grönsakerna och blanda ordentligt. 
Lägg upp grönsakerna tillsammans med 
kycklingfilén på en tallrik och avnjut tillsammans 
med en klick gräddfil. Salta och peppra 
efter behag. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att skölja 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, sil, bakplåt, bakplåtspapper, 
ugnsform, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hokkaidopumpa 1/2 st 1 st

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Harissa 1 påse 2 påsar

Kikärtor 1 burk 2 burkar

Rödlök 1 st 2 st

Bladpersilja 1 knippe 1 knippe

Citron 1 st 1 st

Gräddfil  7) 1/2 paket 1 paket

Olja* till marinad 2 msk 2 msk

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER SERVING  
924 G

Energi 352 kj/84 kcal 3253 kj/778 kcal

Fett 5 g 42 g

Varav mättat fett 2 g 16 g

Kolhydrat 4 g 40 g

Varav sockerarter 3 g 24 g

Protein 6 g 52 g

Fiber 2 g 17 g

Salt 0,1 g 1 g

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

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

 HEJ DÅ TÅRAR!  
Gråter du också när du hackar lök? Slipp tårarna och de röda ögonen genom att smörja din kniv med olja 
innan du sätter igång.


