
Sötpotatis  

Vitlöksklyfta  Bladpersilja  

Rödlök  

Paprika  Zucchini  

Majonnäs  Pumpafrön  

Havregryn  Senap    

Balsamvinäger

Dukkah  Kycklingfärs  

 FAMILJ  40-45 minuter • Laga mig först    H   

Kycklingbullar med dukkah 
rostade grönsaker och senapsdressing
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C varmluftsfunktion. 

Skär sötpotatis och rödlök i 2 cm breda klyftor. 

Tärna zucchini i 1 cm stora bitar. 

Kärna ur och skiva paprika. 

Grovhacka persilja. 

Finhacka vitlök.

2. Rosta grönsaker
Fördela sötpotatis, lök, zucchini och paprika på 
en plåt med bakplåtspapper. Ringla över olja*, 
krydda med salt* och peppar* och blanda runt. 

Rosta överst i ugnen tills grönsakerna är mjuka, 
25-30 min.

3. Blanda kycklingfärs
Blanda kycklingfärs, dukkah, vitlök, ägg*, 
havregryn, hälften av persiljan och hälften av 
senapen i en bunke. 

Krydda med en nypa salt* och peppar* och arbeta 
in smakerna i färsen.

4. Tillaga kycklingbullar
Rulla ca 1 msk av färsen till en köttbulle och 
placera den på en plåt med bakplåtspapper. 

Fortsätt med resten av färsen, räkna med ca 
5 kycklingbullar per person. 

Tillaga i ugnen i 10-15 min. 

VIKTIGT: Kycklingbullarna är färdiglagade när 
köttet är genomstekt och utan inslag av rosa.

5. Blanda senapsdressing
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme. 

Tillsätt pumpakärnorna, krydda med en nypa 
salt* och rosta i 2-3 min (se upp, oljan kan skvätta). 

Blanda majonnäs, balsamvinäger, resterande 
senap, en nypa salt* och peppar* i en skål.

6. Servera
Fördela kycklingbullarna och rostade 
grönsakerna mellan era tallrikar. 

Strö över de rostade pumpakärnorna och servera 
med senapsdressingen 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. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Sötpotatis 450 g 900 g

Rödlök 1 st 2 st

Zucchini 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Kycklingfärs 250 g 450 g

Dukkah 1) 2) 3) 10) 15 g 30 g

Ägg* 8) 1 st 2 st

Havregryn 13) 25 g 50 g

Senap 9) 25 g 50 g

Pumpafrön 20 g 40 g

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
702 G

Energi 411 kj/98 kcal 2883 kj/689 kcal
Fett 4 g 30 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 8 g 59 g
Varav sockerarter 1 g 10 g
Protein 6 g 42 g
Fiber 1 g 9 g
Salt 0,1 g 0,9 g

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 10) Selleri 
13) Gluten 14) Sulfiter  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att ändras 
om ingredienser har bytts ut eller förändrats.

Dukkah ingredienser: Sesamfrön, mandel, jordnötter, 
valnötter, hasselnötter, frön (pumpa, solros, vallmo), 
koriander, timjan, kummin, cayenne, paprika, svartpeppar, 
selleri, havsalt

 HELLO SENAP!  
Det är skillnad på senap och senap. Håll smakskola med barnen och lär dem att fransk senap, såsom 
dijon, är smakrik, medelskarp och osötad. Engelsk senap har stark smak medan svensk är söt och mild.


