
Småpotatis  

Basilika  Vitlöksflörter      

Morot  

Kycklingbröstfilé  Broccoli  

Aioli

20-30 minuter    G   

Örtkyckling 
med basilikapotatis och broccoli
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Koka potatis
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Ta ut smör* från kylskåpet till basilikasmöret. 

Lägg ner potatis i en stor kastrull med kallt, saltat 
vatten* och koka upp. Koka i 15 min, eller till de 
enkelt kan delas med en kniv. Häll av, lägg tillbaka 
potatisen och sätt på lock.

Ugnsbaka grönsaker
Skär broccoli i 2 cm stora buketter. 

Skär morot i tunna slantar diagonalt. 

Placera broccoli och morot på en plåt med 
bakplåtspapper. Ringla över olivolja* och krydda 
med salt* och peppar*. Vänd grönsakerna. 

Baka i mitten av ugnen i 10-12 min, eller tills möra.

Marinera kyckling
Medan grönsakerna är i ugnen, lägg din hand 
ovanpå kycklingbrösten, och använd en skarp 
kniv för att skära två tunna filéer på långsidan. 

Blanda Vitlöksflörter, olivolja*, salt* och peppar* 
i en skål. Lägg ner kycklingfiléerna, och vänd 
tills täckt.

Stek kyckling
Hetta upp en stor klick smör* och en skvätt 
olivolja* i en stor stekpanna på medelvärme. 
Stek kycklingen i 5-6 min på varje sida tills den 
är genomstekt.

TIPS: Tillsätt lite extra smör innan du serverar, så 
får du en läcker smörsås till ditt kött.

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

Gör basilikasmör
Finhacka basilika. Blanda den med smöret* i en 
skål, och krydda med salt* och peppar*. 

TIPS: Smöret blir nästan helt grönt!

Servera
Servera kycklingen med potatis, basilikasmör, 
rostade grönsaker och aioli.

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, durkslag, bakplåt, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Smör* 7) (steg 5) 20 g 40 g

Småpotatis 400 g 800 g

Broccoli 250 g 500 g

Morot 1 st 2 st

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Olivolja* (steg 3) 1 msk 2 msk

Smör* 7) (steg 4) efter smak & behov
Basilika 1 påse 1 påse

Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
570 g

Energi 483 kj/116 kcal 2751 kj/658 kcal

Fett 6 g 34 g

Varav mättat fett 2 g 9 g

Kolhydrat 7 g 40 g

Varav sockerarter 1 g 7 g

Protein 8 g 44 g

Fiber 2 g 9 g

Salt 0,2 g 1,0 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 

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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 Hello broccoli!  
Broccoli är nära besläktad med blomkål. Man skördar broccoli precis innan blomknopparna slår ut.


