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Laga mos
Koka upp lättsaltat vatten* i en 
medelstor kastrull. 

Skala potatis och palsternacka och skär i 2 cm 
stora bitar. 

Koka potatis och palsternacka i 10-15 min, eller 
tills de enkelt kan delas med en kniv. Häll av 
vattnet och lägg tillbaka rotfrukterna i kastrullen. 

Mosa tillsammans med smör* [2 msk | 4 msk], 
mjölk* [1 msk | 2 msk] och en nypa salt*. Sätt på 
ett lock för att hålla det varmt.

Hacka vitlök
Ta fram en separat skärbräda, lägg en hand ovanpå 
kycklingfiléen och skär försiktigt rakt igenom 
horisontellt så du får två jämnstora filéer. 

Blanda kyckling med en skvätt olivolja*, 
Vitlöksflörter, salt* och peppar* i en bunke.

Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Lägg i kycklingen när oljan är 
uppvärm. Stek i 5-7 min per sida (beroende på 
tjocklek), eller tills genomstekt. 

Ställ åt sidan på en tallrik, täck med folie och låt 
vila i ca 5 min. 

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

Förbered sallad
Skölj salladsmix. 

Kärna ur och skär äpple i tändstickstunna bitar. 

Finhacka gräslök [1/2 påse, 2P]. 

Blanda salladsmix, äpple, en skvätt olivolja*, 
en nypa salt* och peppar* i en salladsskål. Vänd 
salladen precis innan servering.

Koka ostsås
Finhacka eller pressa vitlök. Smält en klick smör* 
i stekpannan på medelhög värme. Fräs vitlök i 30 s. 

Tillsätt matlagningsgrädde, vatten* [2 msk | 
4 msk], riven hårdost, hälften av gräslöken och 
eventuell köttsaft från kycklingen. Rör om väl. 

Sjud på låg värme tills såsen tjocknat något, ca 
1 min. Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

TIPS: Tillsätt 1 msk vatten om såsen blir för tjock.

Servera
Fördela palsternacksmos, pannstekt kyckling 
och ostsås mellan era tallrikar. Garnera med 
återstående gräslök och servera med salladen 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
Kastrull, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör, mjölk, vatten

Ingredienser
 2 P  4 P

Potatis 500 g 1000 g

Palsternacka 1 st 2 st

Smör* 7) (steg 1) 2 msk 4 msk

Mjölk* 7) (steg 1) 1 msk 2 msk

Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Kycklingbröstfilé 300 g 600 g

Vitlöksflörter 4 g 8 g

Salladsmix 1 påse 1 påse

Äpple 1 st 2 st

Gräslök 1/2 påse 1 påse
Smör* 7) (steg 5) efter smak och behov
Matlagningsgrädde 7) 200 ml 400 ml

Vatten* (steg 5) 2 msk 4 msk

Riven hårdost 7) 8) 20 g 40 g

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
694 g

Energi 472 kj/113 kcal 3275 kj/783 kcal

Fett 5 g 36 g

Varav mättat fett 3 g 21 g

Kolhydrat 10 g 68 g

Varav sockerarter 3 g 18 g

Protein 7 g 49 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,1 g 1,0 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 

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. 

4 5 6

1 2 3
N

O
R

DIC
 S WAN E C OLAB

E
L

5041 0826 100% återvunnet papper

 Hello gräslök!  
Gräslök går utmärkt att hacka och frysa in, så kan du enkelt skrapa ur vad du behöver från förpackningen.


