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Förbered råvaror
Kvarta potatis. 

Skiva rödlök och päron tunt. 

Riv (eller pressa) vitlök. 

Finhacka gräslök. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

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

Panera kyckling
Lägg kycklingen i en plastpåse och banka den med 
en köttmallet eller kastrull tills den har fått en jämn 
tjocklek, ca 2 cm.  

Vispa ägg* i en djup tallrik. 

Blanda panko, vitlök, hälften av gräslöken, en 
generös nypa salt* och peppar* i en annan tallrik. 

Vänd kycklingen först i ägg* och sedan i 
pankoblandningen. Se till att kycklingen är helt 
täckt. För över på en tallrik och ställ åt sidan.

Koka potatis
Koka upp vatten* och salt* [1/2 tsk, 2 pers | 1 tsk, 
4 pers] i en stor kastrull. 

Lägg i potatisbitarna och låt koka i 15-20 min tills 
de är mjuka. 

Häll av vattnet och lägg tillbaka potatisen i 
kastrullen. Tillsätt en klick smör*, resterande 
gräslök samt citronzest. Smaksätt med en nypa 
salt* och peppar*.

Karamellisera lök
Under tiden, hetta upp en skvätt olivolja* i en stor 
stekpanna på medelhög värme. Fräs lök i 2-3 min. 

Tillsätt balsamvinäger, socker* och vatten* 
(se ingredienslistan). Låt koka under konstant 
omrörning tills vätskan har reducerats och löken 
har karamelliserats, 3-4 min. För över till en skål, 
täck med folie och ställ åt sidan.

Stek kyckling
Torka ur pannan med hushållspapper. Hetta 
upp en generös skvätt olja* på medelhög värme 
- oljan ska täcka basen. När oljan är varm, stek 
kycklingen i 5-6 min på varje sida tills kycklingen 
är genomstekt. Stek i omgångar och tillsätt mer 
olja* om det behövs. Lägg kycklingen på en ren 
tallrik klädd med hushållspapper och låt rinna av. 

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

Servera
Blanda päron, rucola, lite citronjuice, lite olivolja, 
en nypa salt* och peppar* i en salladsskål. 

Fördela salladen, citronpotatis och 
vitlökspanerad kyckling mellan era tallrikar. 
Toppa med karamelliserad lök, och hugg in.

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, vitlökspress

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, ägg, smör, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Potatis 500 g 1000 g

Rödlök 1 st 2 st

Päron 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Gräslök 1 påse 1 påse

Citron 1/2 st 1 st
Kycklingbröstfilé 2 st 4 st
Ägg* 8) 1 st 2 st
Panko ströbröd 13) 50 g 75 g

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

Smör* 7) efter smak & behov
Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* 1 tsk 2 tsk

Vatten* 2 tsk 4 tsk

Rucola 1 påse 2 påsar

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g Per portion 657 g

Energi 381 kj/91 kcal 2500 kj/598 kcal

Fett 1 g 9 g

Varav mättat fett 0,4 g 3 g

Kolhydrat 12 g 77 g

Varav sockerarter 2 g 15 g

Protein 7 g 48 g

Fiber 1 g 8 g

Salt 0,1 g 0,5 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten 14) Sulfiter 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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 Hello karamelliserad lök!  
Enklare att göra än du tror och ett fantastiskt tillbehör till så många rätter! Toppa din burgare eller pizza, 
servera till kött, ostbricka, paj eller pasta.


