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Mexi-inspirerad ugnsbakad kyckling 
med grön tomatsalsa och sötpotatispommes
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1. Förbered pommes
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skär sötpotatis (oskalad) i 1 cm breda pommes. 
Lägg pommesen på en plåt med bakplåtspapper. 
Ringla över olivolja*, krydda med en nypa salt* 
och peppar*. 

Sätt in plåten överst i ugnen och tillaga pommesen 
i ca 20 min, eller tills de är gyllene.

2. Blanda salsa
Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers] och vitlök. 
Grovhacka tomater. Skölj majsen under kallt 
vatten. Dela lime i klyftor.

Hetta upp en stor stekpanna på hög värme. Rosta 
majsen under omrörning i 3-4 min, eller tills de 
börjar få svarta prickar. 

Blanda majsen i en skål tillsammans med 
tomaterna, en skvätt limejuice, en nypa salt* 
och peppar*.

3. Tillaga kyckling
När det återstår ca 15 min av 
sötpotatispommesens tillagningstid, öppna upp 
kycklinglårfiléerna på en skärbräda och skär bort 
eventuella fettkanter. 

Placera kycklingen på en plåt med bakplåtspapper 
och krydda med en nypa salt* och peppar*. Tillaga 
i ugnen i 10 min. 

VIKTIGT: Kycklingen färdiglagas i steg 5.

4. Koka tomatsås
Hetta upp en skvätt olivolja* i samma stekpanna 
på medelhög värme. Fräs lök i 3-4 min. 

Tillsätt vitlök och Hello Mexico kryddmix och fräs 
i ytterligare 1 min. 

Tillsätt krossade tomater och vatten* [1/2 dl, 
2 pers | 1 dl, 4 pers]. Låt koka i 2-3 min, eller tills 
tomatsåsen tjocknat något.

5. Gratinera kyckling
Ta ut kycklingen från ugnen och skeda över 
tomatsås. Strö över mozzarella och sätt tillbaka 
plåten i ugnen. 

Låt tillagas i 5-6 min, eller tills osten har smält och 
kycklingen är genomstekt. 

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

6. Servera
Fördela sötpotatispommes, mexi-inspirerad 
kyckling och grön tomatsalsa mellan era tallrikar. 

Servera med limeklyftor 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, bakplåtar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Rödlök 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Tomat, Grön 1 st 2 st

Tomat, Röd 1 st 2 st

Majs 1 burk 1 burk

Lime 1 st 1 st

Kycklinglårfilé 1 paket 1 paket

Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g

Krossade tomater 1 burk 1 burk

Riven mozzarella 7) 50 g 100 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
739 G

Energi 348 kj/83 kcal 2567 kj/614 kcal
Fett 3 g 21 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 8 g 57 g
Varav sockerarter 2 g 14 g
Protein 6 g 44 g
Fiber 1 g 10 g
Salt 0,2 g 1,4 g

Allergener
7) Mjölk  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener och eventuella spår av allergener. Observera 
att näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Spara tid och gör det lättare för barnen att hjälpa till genom att skära pommes med en matberedare. En 
mandolin förkortar också tiden (men akta fingrarna!).


