Kryddstekt kycklinglårfilé med
sallad på matvete, gulbetor,
sotad gurka och parmesancrème

Laga kyckling
som en
mästerkock

Ingredienser
4 portioner
Ca 600 g kycklinglårfilé
½ tsk chipotlepulver
½ tsk malen spiskummin
½ tsk malet fänkålsfrö
Salt
Smör och olja till stekning
400 g kokt matvete
4 kokta gulbetor
½ gurka
30 g bladspenat
Juice och rivet skal av 1 citron
3 msk olivolja
2 dl kvarg
100 g riven parmesanost

Tillagning
1. Skala gurkan och skär ur kärnhuset.
2. Hetta upp en panna och stek gurkan på snittytan
ca 45 sek, låt svalna och skär i bitar.
3. Dela gulbetorna i mindre bitar och blanda med matvete, gurka, citronskal, juice och olivolja. Smaka av med
salt och peppar och vänd sedan ner i bladspenaten.
4. Krydda kycklingen och stek på medelhög värme i
pannan. Kolla av innertemperaturen med en termometer, kycklingen är klar vid 70°.
5. Blanda kvarg med parmesanosten och smaka av med
salt och peppar. Servera!

Svensk Fågels kvalitets- och ursprungsmärkning, den Gula Pippin,
ställer höga krav på djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet
som till och med går längre än svensk lagstiftning. Att kraven
möts ser vi till genom löpande och mycket noggranna oberoende
kontroller. Den Gula Pippin hittar du på fryst och kyld fågel från
våra medlemsföretag: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling,
Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon.
Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och
kalkon. Våra medlemmar representerar hela kedjan: bönder,
avelsidkare, kläckeriföretag, slakteriföretag och fodertillverkare.
Tillsammans ger vi konsumenterna en fågel i världsklass.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm
www.svenskfagel.se

Tips

och inspiration
på kyckling
från svenska
bönder
Recept i foldern!

Kyckling
– hela världens favorit

Svenskarna älskar kyckling, vilket inte är så konstigt
eftersom det både är nyttigt och fantastiskt gott. Det
är lätt att variera och passar lika bra till vardags som
till fest.
Men det är inte bara vi svenskar som älskar kyckling.
Nej, kyckling är en favorit världen över och kan ätas
oavsett religion. Det innebär det finns gott om recept
och att du kan variera din matlagning beroende på om
du är sugen på svensk husmanskost eller thaigryta.
Givetvis med svensk kyckling som bas.
Oavsett vad du lagar blir din rätt klimatsmartare om
du väljer kyckling från svenska bönder. Den växer upp
under goda förhållanden, är fri från salmonella och
får ingen tillväxtantibiotika. Det du! Så kolla efter den
Gula Pippin när du handlar.
Här finns tips på hur du lyckas i köket och ett
härligt recept.

Hoppas det smakar!

Gör som mästerkockarna

Den perfekta
temperaturen

Besöker du köket på en stjärnkrog kommer du att slås
av hur rent det är. För att undvika att bakterier sprids
är kockar otroligt noga med kökshygienen, framför allt
när de hanterar rått kött.

För att bakterierna inte ska överleva är det
viktigt att tillaga kyckling vid rätt temperatur.
Tyvärr är det många som steker köttet för
hårt så att det istället blir torrt.

- håll rent och snyggt i köket

Precis som allt rått kött kan kyckling innehålla bakterier
som vi människor blir dåliga av. För att bakterierna
inte ska överleva krävs rätt tillagning. Här kommer tips
på hur du håller dem borta från köket:
• Tvätta händerna innan du börjar laga mat.
• Använd en separat skärbräda och kniv till allt
rått kött.

Här är tips på hur du lyckas:
• Använd stektermometer –
då är det lätt att hålla koll
på temperaturen.

• Använd gärna plastskärbräda eftersom den är
lättare att hålla ren.

• En hel kyckling eller kyckling med ben ska uppnå
82 grader.

• Diska direkt efter användning med varmt vatten
och diskmedel.

• Bröst- och lårfilé är klart
vid 70 grader.

• För riktigt saftig kyckling – låt den vila innan
servering. Ta bort kycklingen från värmen när
stektermometern visar
en eller två grader under
angiven temperatur.
Temperaturen fortsätter nämligen att öka.

• Glöm inte att hålla rent på arbetsbänken.
• Tvätta händer efter att du hanterat det råa köttet.
• Köp kyckling märkt med den Gula Pippin. Den är
garanterat fri från salmonella och har betydligt lägre
halter av campylobacter än kyckling som importerats, eller som har vistats utomhus.
• Häll aldrig marinad som den råa kycklingen legat i,
över den tillagade kycklingen!

Hel kyckling

82°

Bröst- och lårfilé

70°

