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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka vitlök och lök. Riv parmesan. Finriv 
citronens yttre skal så det är tillräckligt till 
1-2 nypor. Skär citronen in klyftor.

Plocka av och skiva basilikablad tunt (spara några 
blad till servering). 

2. Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på hög värme. Stek lök och kycklingstrimlorna i 
2-3 min. 

Lägg i vitlök, citronzest och risottoris. Stek tills 
doftande, ca 1 min. 

Häll i vatten* (se mängd i ingredienslistan), salt* 
och kycklingbuljong. Koka upp, och fortsätt sedan 
koka under omrörning i 2 min. 

VIKTIGT: Kycklingstrimlorna kommer att 
färdiglagas i ugnen.

3. Baka risotto
För över risotton i en medelstor ugnsform. Täck 
formen tätt med folie och baka i ugnen tills riset är 
mjuk och vattnet har absorberats, 25-30 min. 

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

TIPS: Rör i en extra skvätt vatten om risotton ser 
torr ut.

4. Karamellisera tomat
Blanda körsbärstomater tillsammans med 
balsamvinäger, socker* och en generös 
skvätt olivolja* i en mindre ugnsform medan 
risotton bakar. 

Rosta i ugnen tills tomaterna är mjuka och 
karamelliserade, 18-20 min.

5. Rör i spenat
Ta ut risotton från ugnen och rör i smör* och 
parmesan. Blanda tills de har smält. Rör i den 
hackade basilikan och spenaten. Rör om tills 
spenaten precis har sloknat. 

Tillsätt de karamelliserade tomaterna och en 
skvätt citronjuice. 

Rör om risotton och krydda därefter med salt*, 
peppar* och citronjuice efter smak!

6. Servera
Fördela den bakade kycklingen och 
karamelliserade körsbärstomater mellan era 
skålar. Toppa med basilikablad och servera med 
resterande citronklyftor.

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, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
ugnsform, rivjärn, folie 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten, socker, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlök 3 klyftor 6 klyftor

Lök 1 st 2 st

Parmesan 7) 1 st 2 st

Citron 1 st 2 st

Basilika 1 påse 1 påse

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Risottoris 150 g 300 g

Vatten* 5 dl 1 l

Kycklingbuljong 2,5 g 5 g

Körsbärstomater 200 g 400 g

Balsamvinäger 14) 15 ml 24 ml

Socker* 2 tsk 4 tsk

Smör* 7) 20 g 40 g

Spenat 100 g 200 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
508 G

Energi 586 kj/140 kcal 2975 kj/711 kcal

Fett 5 g 25 g

Varav mättat fett 2 g 12 g

Kolhydrat 15 g 75 g

Varav sockerarter 2 g 12 g

Protein 8 g 41 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 0,2 g 0,8 g

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

Allergier
7) Mjölk 14) Sulfiter
 (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

 HELLO BASILIKA!  
Basilikans namn kommer från det forntida grekiska ordet för kung, 'basileus'. Den kallas fortfarande för 
'kungen av örter'.


