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1. Koka vitlöksris
Skala och pressa vitlök [1/2 st, 2 pers].

Hetta upp smör* och en skvätt olja* i en kastrull på 
medelvärme. Fräs vitlök tills det doftar, 1-2 min.

Tillsätt basmatiris och kallt vatten* (se 
ingredienslistan) i kastrullen och rör om. Koka riset 
på låg värme under lock i 10 min. 

Ta av från värme och låt stå i 10 min med lock på 
innan servering.

2. Förbered grönsaker
Halvera gröna bönor. Skär zucchini i tunna skivor. 

Lägg kycklingfiléer mellan två bakplåtspapper. 
Banka filéerna med en köttmallet eller kavel tills 
de har en jämn tjocklek, ca 1 cm tjock.

3. Panera kyckling
Ta fram två djupa tallrikar. Vispa ägg* med en gaffel 
i den första. Blanda panko, sesamfrön och salt* i 
den andra. 

Vänd kycklingfiléerna först i ägg* och se 
till att de är helt täckta, panera dem sedan i 
sesamblandningen. Lägg dem på en tallrik. 

TIPS: Har du inte ägg hemma kan du använda 1 dl 
mjölk istället.

4. Stek kyckling
Hetta upp en rejäl skvätt olja* i en stekpanna 
på medelvärme. När oljan är varm, stek den 
panerade kycklingen tills den är genomstekt och 
gyllene, 5-6 min på varje sida. Tillsätt mer olja* om 
det behövs. 

Placera sedan kycklingen på en tallrik med 
hushållspapper och täck över så den håller värmen.

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

5. Stek grönsaker
Diska stekpannan och sätt tillbaka den på 
medelvärme med en skvätt olja*. Stek gröna 
bönor och zucchini tills de har mjuknat, 3-4 min.

Dela citron i två och skär ena halvan i klyftor.

Blanda gräddfil [1/2 burk, 2 pers], dill, majonnäs, 
citronjuice [1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers], salt* och 
peppar* till en sås med en stavmixer.

6. Servera
Fördela vitlöksriset och den sesampanerade 
kycklingen mellan era tallrikar. Toppa med 
grönsakerna och ringla över dilldressing. Servera 
med citronklyftor vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  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, rivjärn, 
skålar, stavmixer

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlök 1/2 st 1 st

Smör*7) (steg 1) 20 g 40 g

Basmatiris 100 g 300 g

Vatten* 200 ml 600 ml

Gröna bönor 150 g 250 g

Zucchini 1 st 2 st

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st
Ägg* 8) 1 st 2 st
Panko ströbröd 13) 30 g 50 g
Sesamfrön 3) 10 g 20 g

Citron 1 st 1 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Dill 1 påse 1 påse

Majonnäs 8) 9) 25 g 25 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
541 G

Energi 575 kj/138 kcal 3111 kj/744 kcal
Fett 6 g 32 g
Varav mättat fett 2 g 11 g
Kolhydrat 11 g 60 g
Varav sockerarter 1 g 8 g
Protein 9 g 49 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 0,1 g 0,6 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)


