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Rosta rotfrukter
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. Tärna oskalad 
potatis, morot och palsternacka i 2 cm stora bitar. 
Tärna oskalad rödbeta 1 cm stora bitar. 

Placera på en plåt med bakplåtspapper och krydda 
med Vitlöksflörter, salt* och peppar*. Ringla 
över lite olivolja*, vänd rotfrukterna, och baka i 
25-30 min eller tills spröda.

Koka tomatsås
Finhacka lök. Finhacka eller pressa vitlök. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Fräs vitlök och lök i 2-3 min. 

Tillsätt krossade tomater [1/2 paket, 2 pers],  
en nypa Medelhavets Pärla och salt*. Koka i 
3-4 min, tills den har tjocknat något, och smaksätt 
med en nypa peppar*.

Panera kyckling
Lägg kycklingen mellan två bakplåtspapper och 
banka den med en stekpanna eller kavel tills den 
har fått en jämn tjocklek, ca 2 cm. 

Blanda panko och en stor nypa salt* och peppar* i 
en skål. Vispa ägg* i en ny skål. 

Vänd kyckling i ägg*, och sen i panko, och överför 
till en tallrik.

Baka kyckling
Sätt en stor stekpanna på medelhög värme och 
tillsätt olja* så det täcker pannan. Tillsätt kyckling 
när oljan är uppvärmd, och stek i 2 min per sida. 

Placera kyckling på en plåt med bakplåtspapper. 
Toppa varje kycklingbröst med parmigiana-sås, 
och sedan mozzarella. Baka i 10-12 min. 

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

Blanda grönsaker
Väl färdigbakade ta ut rotfrukterna ur ugnen. 
Tillsätt spenat och blanda väl. Krydda med 
grovmalen peppar*.

Servera
Lägg upp rostade rotfrukter och kyckling 
parmigiana på tallrikar.

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, kastrull, bakplåt, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Rotfruktsmix 300 g 600 g

Morot 1 st 1 st

Palsternacka 1 st 2 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Lök 1 st 2 st

Vitlök 1 st 2 st

Krossade tomater 1/2 paket 1 paket

Medelhavets Pärla 1 paket 1 paket

Salt* (steg 2) 1/4 tsk 1/2 tsk

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Panko ströbröd 13) 50 g 75 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Mozzarella 7) 50 g 100 g

Spenat 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
634 g

Energi 393 kj/94 kcal 2487 kj/594 kcal

Fett 2 g 14 g

Varav mättat fett 1 g 6 g

Kolhydrat 10 g 63 g

Varav sockerarter 3 g 21 g

Protein 8 g 53 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,7 g 4,7 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826  TIPS!  
När du rostar grönsaker i en varm och torr ugn får de en härlig gyllenbrun yta och det framkallas en 
mångfald av goda, rostade och “brända” smaker och dofter. Detta kallas för maillardreaktionen.


