
40-50 minutter

Sød Kartoffel  

Hvidløg  Kyllingebrystfilet  

Broccoli  

Panko  Citron    

MayonnaiseFraiche  

   A   

Sprød kylling 
med sweet potato fries, broccoli & hvidløgsmayo



Friter kylling
Hæld olie* i en stegepande, så hele bunden er 
dækket. Varm olien* op ved middelhøj varme. 

Friter kylling i 7-10 min, eller indtil gyldne. Stil til 
side på en tallerken med køkkenrulle. 

VIGTIGT: Kyllingen er færdig, når kødet er hvidt og 
uden antydning af rødt.

Bland dressing
Skær citron i både. 

Pres eller hak hvidløg [½ stk, 2 pers.] fint. 

Bland hvidløg, fraiche [½ pakke, 2 pers.] og 
mayonnaise med et nip salt* og peber* i en 
lille skål. 

6. Server
Anret fritter, broccoli og kylling på tallerkener. 

Server med citronbåde og hvidløgsmayo.

Velbekomme!

Lav fritter
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær kartoffel (uskrællet) til fritter.   

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp 
med en smule olivenolie*. Krydr med salt* og 
peber*. Vend sammen. 

Bag i ovnen i 25-30 min.

Del broccoli
Skær broccoli i små buketter. 

Vend med en smule olivenolie* og et nip salt* og 
peber* i en skål. 

Fordel broccoli på bagepladen i ovnen, når 
fritterne har 15 min tilbage. 

Bag i 15 min.

Paner kylling
Pisk æg* i en dyb tallerken. 

Bland panko med et nip salt* og peber* i en anden 
dyb tallerken.

Skær kylling i 2 cm tykke strimler. 

Vend i æg* og derefter panko. Stil til side.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, hvidløgspresser, 
dybe tallerkener

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, æg

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Sød kartoffel 450 g 900 g

Broccoli 1 stk 1 stk

Citron 1 stk 2 stk

Æg* 8) (trin 3) 1 stk 2 stk

Panko 13) 30 g 50 g

Kyllingebrystfilet 2 stk 4 stk

Hvidløg 1/2 stk 1 stk

Fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

Mayonnaise 8) 9) 25 g 50 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
626 g

Energi 397 kj/95 kcal 2483 kj/594 kcal

Fedt 3 g 18 g

Heraf mættet  fedt 1 g 4 g

Kulhydrat 8 g 52 g

Heraf sukkerarter 1 g 8 g

Protein 8 g 49 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,1 g 1/2 g

Allergener
7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
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 TIP!  
Lad børnene pille hvidløg, så de holder sig beskæftiget og føler sig mere involverede.


