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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka selleri, lök och vitlök.

Skala och skär morot i 1 cm stora bitar. 

Dela purjolök [1/2 st, 2 pers] i 1 cm breda skivor. 

2. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Stek kycklingstrimlorna i 5-6 min så 
att de får en fin yta. 

Sätt åt sidan på en tallrik - kycklingstrimlorna 
kommer att färdiglagas i ugnen.  

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

3. Häll i grädde
Häll ytterligare en skvätt olivolja* i samma 
stekpanna. Fräs vitlök och lök i 1-2 min. 

Lägg i purjolök, morot och selleri och stek i ca 
10 min. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Tillsätt sedan kycklingstrimlorna (igen), 
matlagningsgrädde och kycklingbuljong. Låt 
koka tills grädden har tjocknat, 1-2 min.

4. Baka paj
Häll i kycklingblandningen i en paj- 
eller ugnsform.

Placerar smördegen [1/2 deg, 2 pers] ovanpå 
kycklingblandningen och formen. 

Använd baksidan av en gaffel till att trycka till 
kanterna så att degen håller tätt. 

Sätt in i ugnen och baka pajen i 10 min.

5. Skiva sallad
Skiva gemsallad tunt. Placera salladen i en skål, 
ringla över en skvätt olivolja* och krydda med en 
nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Skär upp varsin pajbit och servera den 
tillsammans med frisk sallad.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och 
örter. Var noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, ugnsform, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Bladselleri 10) 2 st 4 st

Lök 1 st 1 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Morot 1 st 2 st

Purjolök 1/2 st 1 st

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Matlagningsgrädde 7) 250 ml 500 ml

Kycklingbuljong 1 paket 1 paket

Smördeg 7) 13) 1/2 st 1 st

Gemsallad 100 g 200 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
631 G

Energi 559 kj/134 kcal 3180 kj/760 kcal
Fett 8 g 48 g
Varav mättat fett 4 g 24 g
Kolhydrat 7 g 39 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 7 g 39 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 0,2 g 1,4 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker


