
35-45 minutter

Kyllingelår  

Kartofler  Tomat  

Kyllingebouillon  

Cherrytomater  Zucchini  

Grøn Pesto  Citron  

Finrevet Ost  Ay Cajun-Ba  

Bredbladet PersilleRødløg  

Rosmarin  Hvidløgsfed  

   I   

Ovnbagte kyllingelår 
med tomatsauce og pestogrøntsager



Lav pestoblanding
Hak persille fint. 

Bland persille, citronskal, pesto [1/2 pakke, 2P], 
revet ost, en smule olivenolie* og et nip salt* og 
peber* i en skål. 

Tilsæt pestoblanding
Tag bagepladen med færdigbagte grøntsager ud 
af ovnen. 

Vend grøntsager med pestoblanding. 

TIP: Det gør ikke noget, hvis zucchinien er meget 
blød - det gør retten cremet!

Server
Anret grøntsager i dybe tallerkener.

Top med kyllingelår og tomatsauce.

Velbekomme!

Forbered råvarer
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Riv citronskal, og skær citron i tynde skiver.

Halver cherrytomater. 

Pluk rosmarinblade [1/2 stilk | 1 stilk]. 

Hak tomat groft. 

Skræl hvidløg. 

Bland kyllingebouillon og vand* [1 spsk | 2 spsk] i 
en lille skål.

Bag kylling og grøntsager
Vend kyllingelår med Ay Cajun-ba, en smule 
olivenolie* og et nip salt* og peber* i en skål. 

Fordel cherrytomater, tomat, hvidløg, 
citronskiver og rosmarin i et ildfast fad. Hæld 
kyllingebouillon ud over, og top med nogle klatter 
smør*. Placer kyllingelår ovenpå. Dryp med en 
smule olivenolie*, og krydr med salt* og peber*.

Bag i ovnen i 30-35 min.

TIP: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og uden 
antydning af rødt.

Bag kartofler og zucchini
Skær kartofler (uskrællet) og zucchini [1/2 stk, 2P] 
i 2 cm tern. 

Skær rødløg i 2 cm både. 

Fordel kartofler, zucchini og rødløg på en 
bageplade med bagepapir. Dryp med en smule 
olivenolie*, krydr med et nip salt* og peber*, og 
vend sammen.

Bag i ovnen i 25-30 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, smør

Ingredienser
 2P  4P

Citron, økologisk 1/2 stk 1 stk

Cherrytomater 125 g 250 g

Rosmarin 1/2 stilk 1 stilk

Tomat 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Kyllingebouillon 4 g 8 g

Vand* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Kyllingelår 660 g 880 g

Ay Cajun-ba 14) 4 g 8 g

Smør* 7) (trin 2) efter behov efter behov

Kartofler 500 g 1000 g

Zucchini 1/2 stk 1 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Grøn pesto 7) 14) 1/2 pakke 1 pakke

Finrevet ost 7) 8) 20 g 40 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
719 g

Energi 358 kj/86 kcal 2577 kj/616 kcal

Fedt 3 g 21 g

Heraf mættet  fedt 1 g 5 g

Kulhydrat 8 g 55 g

Heraf sukkerarter 1 g 11 g

Protein 7 g 51 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,3 g 2,2 g

Allergener
7) mælk 8) æg 14) sulfitter

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet. 

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO PESTO!  
Ordet 'pesto' kommer fra italiensk og beryder knust eller stødt.


