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Vitlök  Morot  

Purjolök  

Gräddfil  Paprika  

DukkahStrimlad Kycklinglårfilé  

 FAMILJ  35-40 minuter    I   

Smörstekt kyckling 
med dukkahgrönsaker och morotstzatziki
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1. Koka ris
Häll i kallt vatten* (se mängd i ingredienslistan), 
jasminris och en nypa salt* i en kastrull. Koka 
upp vattnet och sänk sedan till låg värme. Låt riset 
sjuda under lock i 12 min. 

Ta kastrullen av värme och låt stå i 10 min under 
lock innan servering. 

TIPS: Riset ska ångkoka, så tjuvkika inte!

2. Laga morotstzatziki
Grovriv morot. Finhacka vitlök. 

Blanda morot, vitlök, och gräddfil i en skål. 
Krydda med salt* och peppar*.

3. Fräs grönsaker
Ansa purjolök och skiva den tunt. Skär paprika i 
1 cm stora bitar. 

Hetta upp en klick med smör* och en skvätt 
med olja* i en stekpanna på medelvärme. Fräs 
purjolök, paprika och dukkah kryddmix i 
8-10 min. 

TIPS: Purjolöken och paprikan ska blir 
riktigt mjuka.

4. Stek kyckling
Flytta grönsakerna till en sida av 
stekpannan. Tillsätt lite extra smör* och stek 
kycklingstrimlorna i 7-8 min. Krydda med salt* 
och peppar*. 

VIKTIGT: Kycklingstrimlorna är färdiglagade när 
köttet är vitt och utan inslag av rosa.

5. Forma riskupor
Pressa i ris i en liten skål. Vänd skålen på tallriken 
så har du fått en riskupa. Lägg en riskupa på 
varje tallrik.

6. Servera
Servera riskupan med smörstekt kyckling, 
dukkahgrönsaker och morotstzatziki.

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, rivjärn, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vatten* 300 ml 600 ml

Jasminris 150 g 300 g

Morot 1 st 2 st

Vitlök 1/2 klyfta 1 klyfta

Gräddfil 7) 150 g 300 g

Purjolök 150 g 300 g

Paprika 1 st 2 st

Smör* 7) efter behov

Dukkah 1) 2) 3) 10) 2 g 4 g

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
517 G

Energi 540 kj/129 kcal 2793 kj/668 kcal

Fett 4 g 23 g

Varav mättat fett 2 g 10 g

Kolhydrat 14 g 73 g

Varav sockerarter 3 g 14 g

Protein 8 g 39 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,1 g 0,6 g

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

Allergier
1) Jordnötter 2) Nötter 3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Ge barnen en uppgift! Låt var och en välja varsin grönsak som de själva får tillreda till kvällens middag.


