
Briochebullar  

Balsamvinäger  Rödlök  

Majonnäs  

Tomat  Panamat  

Kycklingbröstfilé  Potatis  

Vitlöksklyfta  Salladsmix  

25-35 minuter    B   

Portugisisk-inspirerad kycklingburgare 
med karamelliserad rödlök och pommes
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Rosta pommes
Sätt ugnen på 240°C/220°C varmluft. 

Skär oskalad potatis i 1 cm tunna pommes och 
placera dem på en plåt med bakplåtspapper. 
Blanda med lite olivolja*, salt* och peppar*. Sprid 
ut och rosta i ugnen i 25-30 min, eller tills gyllene.

Karamellisera lök
Skiva rödlök och tomat tunt. Finhacka (eller 
pressa) vitlök. 

Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs lök under omrörning i 
5-6 min. 

Rör i balsamvinäger, vatten* och socker*. Koka 
i 3-5 min tills löken är mörk och klibbig. För över 
till skål.

Marinera kyckling
Blanda en nypa salt*, vitlök, Panamat och lite 
olivolja* i en bunke. 

Lägg din hand ovanpå kycklingbrösten, och 
använd en skarp kniv för att skära två tunna filéer 
på långsidan. 

Lägg kycklingen i marinaden, se till att den täcks 
helt, och ställ åt sidan.

Stek kyckling
När det återstår 10 min av pommesens 
tillagningstid, torka ur stekpannan och ställ 
tillbaka på plattan. Hetta upp en skvätt olivolja* 
på medelhög värme. 

Stek kyckling i 2-4 min på varje sida, tills den fått 
färg och är genomstekt. Lägg på en ren tallrik och 
låt vila. 

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

Värm bröd
Lägg briochebullar på ugnsgallret och rosta i 
ugnen i 3 min tills de är uppvärmda.

Servera
Bre briochebullarna med majonnäs. Toppa med  
kycklingfiléer, karamelliserad rödlök, sallad 
och tomat. Servera med pommes och resterande 
sallad 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, bakplåt, vitlökspress, bunke

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Rödlök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Vatten* 1 msk 2 msk

Socker* 1 tsk 2 tsk

Panamat 4 g 8 g

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st
Briochebullar 7) 8) 13) 
17) 25) 2 st 4 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Salladsmix 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
647 g

Energi 593 kj/142 kcal 3833 kj/916 kcal

Fett 6 g 40 g

Varav mättat fett 1 g 8 g

Kolhydrat 14 g 92 g

Varav sockerarter 3 g 17 g

Protein 8 g 52 g

Fiber 1 g 5 g

Salt 0,3 g 1,7 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam 25) Soja

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 balsamvinäger!  
Visste du att balsamico och balsamvinäger är 
samma sak?


