
MAI(AIö5 PASTAI
Kvalitetspasra med krämig sås av goda osrar
och valnötter, kan det bli battre?

MEZZE MANICHE MED TRE SORTERS
OST, RUCOTA OCH VAINöTTER
4 personer

1 paket Mezze maniche
250 g Zeta mascarponeost

1 msk Zetaviwinsvinäger
salt och svartpeppar
1 dl rive n Zeta parmesanosr
100 g Zeta goi$onzola, piccanre (smulad)
I dl valnötter (krossade)

rikligt med rucola

Koka upp 4liter vatren och tillsått 2 msk salt.
L^gg i pastan, rör om då och då. Koka i I2-I3
minuter, beroende på hur "al dente" du vill
ha pastan. Värm mascarponeosren ftirsiktigt
utan att den kokar. Smaka av med vinäger, salt
och peppar. Blanda med den nykokta pastan
och fordela på 4 tallrikar. Strö på parmesanosr,
gorgonzola och valnötter. Avsluta med rucola,
lite olivolja och svarrpeppar.

Mån rs

kott m
grön n

på grillen. En frasch sallad och några goda

såser till har man forberett innan.

AttTID NYBAKAT
Med sötq hqndduken Muffins från
Spiro hqr du olltid nybokode gd-
soker ott niuto ov cq 9O kr.

Konr-topping. Varfor ska bara

glassarna få god topping och

strössel? Fredagskocken Mattias

Larsson är "allergisk" rnot ketchup och

dpsar om att till exempel göra en pajdeg

med extra mycket ost i., baka den i ugnen

och bryta upp till ett ostströssel som du

strör över korven. Efter att du lagt på en

hariig salsa!

Grillplanka. Lyxa tili grillningen
med en grillplanka som ger det

du grillar en extra smak och

arom. Landmann lanserar grillplankor i
trdslagen vit ceder, röd ceder och svensk ai.

79 fu far 3 piankor. Obs! Blotlagg ftirst!

Hdstrad gravad lax. Pelle

Johansson på anrika Ulla
\Tinbladh halst rar gravad lax och

serverar den med en rimmad gurksallad

och senapscreme. Supergott!

Mörat och klart! Scan lanserar

till exempel ett mörpack som gör
köttet mörare med tiden.

Köttet är helt naturellt Inen vakuumfor-
packningen gör att köttet fortsätter

att möras ända fram tills dess den öppnas.

Jättegott att grilla!

Modödon som
kyler sig siölv!

Kcrnske biir det enkicxre

sen

fincr vcttentcnken från
Indiska,4gg kr?

Iddtorka vid grillen?

Här är några grilltrender
som kanske kan smaka?

Asado. Det
argentinska

sättet att grilla,
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