
30-40 minutter 

Revet Hård Ost  

Purløg  Kyllingebrystfilet    

Hvidløgsfed  

Kartofler  Pastinak  

Hvide Løjer & UrterÆble      

Madlavningsfløde  Blandet Salat  

   I   

Pandestegt kylling 
med pastinakmos & ostesauce



Bland salat
Skær æble i tynde stave. 

Snit purløg [1/2 pose, 2 pers.] fint. 

Bland salat, æble og en smule olivenolie* med et 
nip salt* og peber* i en stor skål.

Lav ostesauce
Smelt en klat smør* i samme stegepande ved 
middelhøj varme. 

Svits hvidløg i 30 sek. 

Tilsæt madlavningsfløde, vand*, revet ost, 
1/2 purløg og overskydende saft fra tallerkenen 
med kylling. Sænk til lav varme. Lad simre i 1 min, 
eller indtil let tyknet. 

Smag til med salt* og peber*.

Server
Anret kylling, pastinakmos og æblesalat 
på tallerkener. 

Top med ostesauce og resterende purløg.

Velbekomme!

Lav pastinakmos
Bring en gryde med letsaltet vand* i kog. 

Skræl kartofler og pastinak, og skær i 2 cm tern. 
Kog i 10-15 min, eller indtil møre. 

Hæld vand fra. 

Tilsæt en klat smør*, mælk* og et nip salt*. Mos 
med en kartoffelmoser eller gaffel, og dæk til 
med låg.

Forbered kylling
Pres eller hak hvidløg fint. 

Læg hånden fladt på hvert kyllingebryst. Skær 
igennem med en skarp kniv til to tynde bøffer på et 
andet skærebræt.

Steg kylling
Bland Hvide Løjer & Urter, kylling og en smule 
olivenolie* med et nip salt* og peber* i en skål.

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
middelhøj varme. 

Steg kylling i 3-4 min på hver side. Stil til side på 
en tallerken. Stil til side på en tallerken, og dæk til 
med sølvpapir.

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

1 2 3
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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. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, gryde, dørslag, kartoffelskræller, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, smør, mælk, vand

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

 Kartofler 500 g 1000 g

 Pastinak 1 stk 2 stk

 Smør* 7) (trin 1) 40 g 80 g

 Mælk* 7) (trin 1) 1 spsk 2 spsk

 Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

 Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

 Hvide Løjer & Urter 4 g 8 g

 Æble 1 stk 2 stk

 Purløg 1/2 pose 1 pose

 Blandet salat 1 pose 1 pose

 Madlavningsfløde 7) 200 ml 400 ml

 Vand* (trin 5) 2 spsk 4 spsk

 Revet hård ost 7) 20 g 40 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
691 g

Energi 478 kj/114 kcal 3305 kj/790 kcal

Fedt 5 g 38 g

Heraf mættet  fedt 3 g 23 g

Kulhydrat 10 g 68 g

Heraf sukkerarter 3 g 18 g

Protein 7 g 48 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,1 g 0,8 g

Allergener
7) mælk

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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 TIP!  
Hvis du vil lave saucen derhjemme, er det nemt at erstatte osten med enten Parmigiano Reggiano eller 
Grana Padano. Begge bidrager med den samme type smag og konsistens.


