
 
 

Kyllingegryde med 
bacon og champignon 
(spis hvad du har i fryser og 

køleskab!) 

 

 

Jeg vil rigtig gerne udfordres på, hvad jeg har 
i fryseren og grønsagsskuffen og så få noget 
godt ud af det. 
 
Til 2 personer: 
 
 
Jeg havde: 
1 kylling brystfilet 
1 stk. bacon, som jeg skar 2 skiver af 
1 rød peber 
1 løg og 2 hvidløg 
Lidt fløde 
Købte en bakke champignon  
 
Desuden havde jeg almindelige kartofler 
Farvede kartofler (her rødbedefarvede) 
Jordskokker og gulerødder 
 
(Jeg spiser næsten kun kartofler, der er bagt i 
ovnen. Jeg får meget mere smag ud af dem, 
og da vi aldrig får sovs, så mangler jeg ikke 
kartoffelvandet. 
Jo – når vi får flæskesteg til Jul, så får vi 
kogte kartofler og sovs!) 
 

 
Kartoflerne blev skrællet og skåret i 
kvarter. Lagt på en bradepande og drysset 
med salt, peber og olivenolie. 
I ovnen ved 210 grader varmluft i 30 
minutter. 
 
I mellemtiden lavede jeg kyllingen: 
 
Jeg skar bacon i tern og det samme med 
kylling fileten 
Snittede champignon i kvarter og det 
samme med løget 
Min bedste gryde er min jerngryde – i den 
svitsede jeg først champignon i margarine, 
indtil de blev let brune – så tog jeg dem op 
på en dyb tallerken. (Jeg bruner aldrig 
ingredienserne sammen – jeg synes ofte, 
at de derved begynder at koge, og derved 
mister deres gode smag af. Jeg tager dem 
op hen ad vejen på en dyb tallerken – og 
når de sidste er brunet, kommer det hele 
ned i gryden) 
Dernæst brunede jeg bacon, så kyllingen 
og til sidst løg – og så kom det hele ned i 
gryden. 
Salt, peber og 1 dl. fløde, som jeg havde 
stående (nå ja, der kom vist også 1 dl 
hvidvin)  
Hvidløg blev knust og kom i gryden samt 
tern af rød peber. 
Simrede i 15 minutter, jævnet med mel 
eller majsmel og smagt til med salt og 
peber. 
 
 
Velbekomme til noget godt, som faktisk 
befinder sig i fryser og køleskab. 
 
 
 
 



  
 


