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1. Blanda köttfärs
Koka upp en medelstor kastrull med vatten*. 

Finhacka persilja. 

Blanda kycklingfärs, ägg*, panko, persilja, en 
nypa salt* och peppar* i en bunke. Sätt åt sidan.

2. Koka morot & potatis
Skala potatis och morot. Skär dem i 2 cm stora 
bitar. Skala vitlök. 

Lägg potatis, morot och vitlök i det kokande 
vattnet. Låt koka i 20-25 min. 

Häll av vattnet i ett durkslag och häll sedan 
tillbaka potatis- och morotsbitarna samt vitlök 
i kastrullen. Tillsätt 1-2 msk matlagningsgrädde 
samt en klick smör*. Mosa med en gaffel tills 
du har fått ett grovt mos. Krydda med salt* och 
peppar* efter smak. 

3. Skiva lök & svamp
Medan grönsakerna kokar, skär lök och svamp i 
tunna skivor.

4. Stek kycklingbiffar
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Forma kycklingfärsen till biffar 
(1 biff per person). 

Stek biffarna 6-7 min på varje sida. Sätt åt sidan 
på en tallrik täckt med aluminiumfolie så de 
håller värmen.

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

5. Laga svampsås
Sätt tillbaka stekpannan på plattan och hetta 
upp en ny skvätt olja* på hög värme. Fräs lök och 
svamp i 4-5 min. 

Sänk värmen till medelvärme och rör 
i kycklingbuljongen och resterande 
matlagningsgrädde. Låt sjuda i 4-5 min. Krydda 
med salt* och peppar* efter smak.

6. Servera
Servera kycklingbiffarna med grönsaksmos 
och svampsås.

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, kastrull, durkslag, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Kycklingfärs 250 g 450 g

Ägg 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Potatis 300 g 500 g

Morot 2 st 4 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Matlagningsgrädde 7) 250 ml 500 ml

Smör 7) efter behov

Lök 1 st 2 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Kycklingbuljong 2 g 4 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
689 G

Energi 433 kj/103 kcal 2979 kj/712 kcal

Fett 5 g 32 g

Varav mättat fett 2 g 17 g

Kolhydrat 9 g 63 g

Varav sockerarter 3 g 22 g

Protein 6 g 41 g

Fiber 1 g 10 g

Salt 0,1 g 0,7 g

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

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 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


