
    
Åsbos flygande Jacob, 4Åsbos flygande Jacob, 4Åsbos flygande Jacob, 4Åsbos flygande Jacob, 4----6 pers.6 pers.6 pers.6 pers.    

    
1 kg kycklingfilé (grillolja)1 kg kycklingfilé (grillolja)1 kg kycklingfilé (grillolja)1 kg kycklingfilé (grillolja)    
5 dl vanligt ris (okokt)5 dl vanligt ris (okokt)5 dl vanligt ris (okokt)5 dl vanligt ris (okokt)    
3 dl grädde3 dl grädde3 dl grädde3 dl grädde    
1 dl chilisås1 dl chilisås1 dl chilisås1 dl chilisås    
1 tsk salladskrydda1 tsk salladskrydda1 tsk salladskrydda1 tsk salladskrydda    
1111----2 paket bacon2 paket bacon2 paket bacon2 paket bacon    
2 bananer2 bananer2 bananer2 bananer    
ev. jordnötterev. jordnötterev. jordnötterev. jordnötter    
    
Grilla de tinade kycklingfileérna i ugnen med lite grillolja, grillkrydda, Grilla de tinade kycklingfileérna i ugnen med lite grillolja, grillkrydda, Grilla de tinade kycklingfileérna i ugnen med lite grillolja, grillkrydda, Grilla de tinade kycklingfileérna i ugnen med lite grillolja, grillkrydda, 
saltsaltsaltsalt och peppar i 175 grader, i 45 min. och peppar i 175 grader, i 45 min. och peppar i 175 grader, i 45 min. och peppar i 175 grader, i 45 min.    
    
Koka under tiden 5 dl ris i 1 liter vatten + salt, 20 min.Koka under tiden 5 dl ris i 1 liter vatten + salt, 20 min.Koka under tiden 5 dl ris i 1 liter vatten + salt, 20 min.Koka under tiden 5 dl ris i 1 liter vatten + salt, 20 min.    
    
Vispa grädden löst, lägg i chilisås + salladskrydda mot slutet.Vispa grädden löst, lägg i chilisås + salladskrydda mot slutet.Vispa grädden löst, lägg i chilisås + salladskrydda mot slutet.Vispa grädden löst, lägg i chilisås + salladskrydda mot slutet.    
    
Lägg Lägg Lägg Lägg riset, den tärnade kycklingen ochriset, den tärnade kycklingen ochriset, den tärnade kycklingen ochriset, den tärnade kycklingen och gräddtäcket gräddtäcket gräddtäcket gräddtäcket i en ugnssäker  i en ugnssäker  i en ugnssäker  i en ugnssäker 
formformformform....    
    
In i ugnen 20 min, 20In i ugnen 20 min, 20In i ugnen 20 min, 20In i ugnen 20 min, 200 grader.0 grader.0 grader.0 grader.    
    
Knaperstek bacon som man sedan strör över gräddtäcket. Klart att Knaperstek bacon som man sedan strör över gräddtäcket. Klart att Knaperstek bacon som man sedan strör över gräddtäcket. Klart att Knaperstek bacon som man sedan strör över gräddtäcket. Klart att 
servera. Gärna med banan och jordnötter och givetvis en sallad!servera. Gärna med banan och jordnötter och givetvis en sallad!servera. Gärna med banan och jordnötter och givetvis en sallad!servera. Gärna med banan och jordnötter och givetvis en sallad!    
    
Lycka till!Lycka till!Lycka till!Lycka till!    
    


