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Telefonlisto pö sid

En matläda med inbyggd kylklamp - hur
fiffigt är inte det ! Nyheten är desi gnad av
Carolina Sundberg och finns t flerz fräcka
färger. Härlig sommarkänsla fär jag både
av den nya smaks atta crörne fraichen och
den fina muggen med Lllla My på!

Motlödqn som
håller sig koll

Frozzypock med kylo
i locket (du kyler det
i

fysen som en vonlig

kylklomp) gör ott moten
höller sig svol i sju timmor

Lillo My

blåser söpbubblor
ör motivet pö örets
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ormugg iArobios
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rumstemperotur. Possor liko
bro till jobblunchen som
utflyktsmoten. Pris

co I50 kr, söljs
pö Design-

torget.

nserie. En fin present till smö och storo

muminolskore.
Pris 199 kr.
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siomon ölskor'.,.

Med inspirotion frön gomlo sjömonstotueringor hor Evo Gernondt skopot
porslinsserien Tro, hopp och körlek.
Frock och dekorotiv och en goronterod succ6 för den som vill göro
dukningen till nögot extro. Finns som
tollrikor ossietter och skölor, pris frön
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Mycket sonrm at sma-

2OO kn

kar nya cröme fraiche

frÖn By Mutti.

gourmet med dill, vinä-

ger octr svartpeppar smaksatt av Arets kock 2010, Gustav
Trägärdh. Den passar både som kall
till laxen och som dipp till chipsen.
Från ArIa, pris 16 kr.
sås

{
Suenskt ordspråk

Stekt rödspötilc med goda rillbehör
4

Rödspöttq ör en
ort ifomilien flundrefiskor. Sitt nomn hor
den fött ov de rost-

rödo flackorno pö
ovo nsido n. Rödspötton förekommer
oftost pö grunt votten
och ör vonlig i Nordsiön, utefter kusterno
i Skogerrok, Kottegott
och södro Ostersiön.
Det ör den mest
populöro ov de
svensko plottfisko rno.
Bösto sösong ör

sommor och höst.

port

4 mindre, hela rödspättor,
ca I l/4 kg
I åss
2 dl ströbröd
l1/2 tsk salt
40 S smör

Till servering:
4 inlagda rödbetor
4 msk kapris

3. Doppa fisken först i ägget
och sedan i ströbrödet. Lät
paneringen torka eft pat
mln.

4.Tärna rödbetorna.

Stek

fisken i en stekpanna med
smör på lite över medelvärme till fin fårg, CA 2 mtn per

sida. Vänd den och stek
andra sidan. (For att häIIa

citron

fisken varm medan de andra
fiskarna steks kan man Iågga

| . Skär av huvudet, stjärten
och fenorna pä fisken. Skrapa ur inälvor och skölj den.
2.Vispa upp äggetoch hzill ut
det på en djup tallrik. Blanda

in dem i 225" varm ugn

en med kokt potatis, rödbetor, kapris, citron, sallad

ströbröd och salt på en annan.

och smält smör.

ca

15 min.)

5. Servera den nystekta fisk-
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