Soyaglazerad kyckling med
rotfrukter & majssmör

Hönor, se upp för rävar!
Nu börjar vintern ge vika
och man kan börja leka
ute. Här kommer en
kul lek för både vuxna
och barn:
Antal deltagare:
Minst 6-8, gärna fler!
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Ingredienser:
600 g kycklinglårfilé
4 msk soya
2 msk olivolja
2 vitlöksklyftor
4
1
2
2
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morötter
palsternacka
bakpotatisar
msk olivolja
kvistar koriander

1 dl Green Giant majs
1 dl rumsvarmt smör
½ krm curry

Gör så här:
Soyaglazerad kyckling:
Dela kycklinglåren i mindre bitar.
Blanda olja, soya och pressad vitlök.
Marinera kycklingen i 15 minuter och baka av i 175
grader i ca. 15 minuter.
Ös kycklingen under tiden med marinaden.
Rotfrukter:
Skär grönsakerna i stavar och blanda med olivolja,
salt och peppar.
Rosta i ugn på 200 grader till gyllenbrun färg.
Grovhacka koriander över.

Lekbeskrivning:
Ett barn utses till att vara ”räv”. Övriga deltagare
är ”hönor”. Rävens uppgift i denna lek, är att
nudda vid hönorna med handen. Hönorna blir då
”fångade” och måste då stå helt stilla med benen
brett isär. Fångade hönor kan däremot befrias igen,
genom att någon av de fria hönorna kryper mellan
benen på den fångade hönan. Då är det fritt fram
att börja springa igen för att åter jagas av räven.
I denna lek gäller det således för de fria hönorna
att hjälpa så många fångade hönor som möjligt,
om inte hela flocken ska fångas av räven. Så det
gäller att samarbeta! Se till att byta räv med jämna
mellanrum. Om man vill kan man också
ha flera rävar som jagar hönorna.

Majssmör:
Finhacka majsen och blanda med smör och curry.
Smaksätt med salt och peppar.
Vispa upp smöret till fast konsistens och forma till
ägg med en sked.

Visste du att:
Green Giant i Sverige förutom majs
även säljer majs med paprika, minimajs,
grön och vit sparris.

