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1. Koka ris
Häll i kallt vatten* (se ingredienslistan), jasminris 
och en nypa salt* i en kastrull. Koka upp vattnet 
och sänk sedan till låg värme. Låt riset sjuda under 
lock i 12 min. 

Ta kastrullen av värme och låt stå i 10 min under 
lock innan servering. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

2. Stek kyckling
Koka upp vatten* i en vattenkokare. Skär kyckling 
i tunna strimlor. 

Hetta upp en skvätt olja* i en medelstor stekpanna 
på hög värme. Stek kycklingen i pannan i 5-6 min, 
krydda med en nypa salt* och peppar*. 

Ta av stekpannan från värmen, lägg kycklingen på 
en tallrik och ställ den åt sidan. 

VIKTIGT: Kycklingen kommer att färdiglagas i 
steg 5.

3. Förbered grönsaker
Finhacka lök. 

Skala och tärna morot i 1 cm stora bitar. 

Dela broccoli i mindre buketter. 

Lös upp kycklingbuljong i vattnet* (se 
ingredienslistan) du kokat upp.

4. Laga currysås
Smält smör* på medelvärme i samma stekpanna 
som innan. Fräs lök och curry under omrörning i 
ca 1 min. 

Tillsätt mjöl [1/2 paket, 2 pers] och fräs medan du 
rör runt med en visp i ytterligare 1 min. 

Vispa ner mjölk* och fortsätt vispa konstant 
tills såsen tjocknat. Fortsätt med att röra ner 
kycklingbuljongen och vispa konstant tills 
currysåsen tjocknat på nytt.

5. Tillsätt kyckling
Tillsätt grönsakerna och kycklingen till 
currysåsen och blanda väl. Låt sjuda i 8-10 min. 

Skala, kärna ut och hacka äpple.

VIKTIGT: Kycklingstrimlorna är färdiglagade när 
köttet är genomstekt och utan inslag av rosa.

6. Servera
Fördela riset och kycklingcurryn mellan era 
tallrikar och toppa med friska äppelbitar. 

För extra sting, strö över lite chili flakes (stark!) 
om ni tycker om stark mat.

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, kastrull 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, mjölk, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Jasminris 150 g 300 g

Vatten* (steg 1) 300 ml 600 ml

Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Lök 1 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Broccoli 250 g 500 g

Kycklingbuljong 4 g 8 g

Vatten* (steg 3) 300 ml 600 ml

Smör* 7) 25 g 50 g

Curry (medium stark) 4 g 8 g

Vetemjöl 13) 1/2 paket 1 paket

Mjölk* 7) 1 dl 2 dl

Äpple 1 st 2 st

Chili flakes (stark!) efter smak

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
524 G

Energi 543 kj/130 kcal 2847 kj/681 kcal
Fett 3 g 16 g
Varav mättat fett 2 g 9 g
Kolhydrat 16 g 85 g
Varav sockerarter 3 g 16 g
Protein 9 g 48 g
Fiber 2 g 8 g
Salt 0,2 g 1,2 g

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

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

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker

 TIPS!  
Med sax, potatisskalare och matkniv som redskap kan barnen lätt hjälpa till - låt dem klippa broccoli, 
skala morot och tärna äpple med en matkniv så lär du dem teamwork och middagen går på nolltid!


