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1. Mosa potatis
Kvarta potatisen, lägg bitarna i en kastrull och täck  
med kallt vatten*. Tillsätt en nypa salt* och låt 
koka i ca 15 min, eller tills potatisen är mjuk nog 
att sticka en gaffel i. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

2. Dela kyckling
Häll av vattnet från potatisen när den är 
färdigkokt. Mosa den grovt tillsamans med smör*, 
citronzest och en nypa salt* och peppar* i 
kastrullen. Sätt på ett lock för att hålla varmt. 

Lägg handen på kycklingen och skär ett 
horisontellt snitt igenom kycklingen med en vass 
kniv så du får två jämntjocka filéer. 

3. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Stek kycklingen i 5-6 min på 
varje sida tills den är genomstekt. Lägg den sedan 
på en tallrik och ställ åt sidan. 

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

4. Förbered sallad
Skiva rädisor tunt. Grovhacka dill, lägg undan lite 
till garnering. 

Blanda en skvätt citronjuice, olivolja*, en nypa 
salt* och peppar* i en skål. Tillsätt salladsmix och 
rädisor och blanda runt.

5. Laga dill- och pepparsås
Ställ tillbaka stekpannan på låg till medelvärme - 
se till att pannan inte är för varm, annars skär sig 
crème fraichen. 

Tillsätt crème fraiche, kycklingbuljong, peppar* 
[1 tsk, 2 pers | 2 tsk, 4 pers] och dill. Låt sjuda i 
3-4 min, eller tills såsen är genomvarm och smaken 
av peppar* framträder. Krydda med en nypa salt*. 

TIPS: Har du hela pepparkorn hemma - krossa dem 
och använd i såsen för mer smak.

6. Servera
Fördela de stekta kycklingfiléerna, citronpotatis 
och kålsallad mellan era tallrikar. 

Skeda över den krämiga dill- och pepparsåsen och 
garnera med den resterande dillen. Servera med 
citronklyftor 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. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, 
skålar, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Potatis 300 g 600 g

Citron 1 st 1 st

Smör* 7) 20 g 40 g

Kycklingbröstfilé 2 st 4 st

Rädisor 1/2 påse 1 påse

Dill 1 påse 1 påse
Strimlad salladsmix (kål, 
endive, morot)

1/2 påse 1 påse

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Kycklingbuljong 4 g 8 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
542 G

Energi 523 kj/125 kcal 2833 kj/677 kcal
Fett 7 g 37 g
Varav mättat fett 4 g 22 g
Kolhydrat 6 g 34 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 8 g 41 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 0,2 g 1,0 g

Allergener
7) Mjölk  

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

Kycklingbuljong ingredienser: Kycklingspad (vatten, 
kycklingspad), smaksättning, glukosirap, salt, jästextrakt, 
färg (enkel karamell), socker

 HELLO RÄDISOR!  
Balansera smaken på skarpa rädisor genom att kombinera med fett, umami och salt. Smaken beror på 
senapsolja som även finns i t.ex. senap och pepparrot.


