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: :J:^'r':iagare och har
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en

--: -l- -3c inbyggd kyln r: :e^ (cm till när hon

T{YGRILLAT

rrö::^a:e på att sklcka iväg
siia oei: iiil skolan med

Scan har lanserat
sina köttnyheter
inför sommaren
som bland an-

,uic^er non visste skulle bli
oiräscha innan det var dags
att äta dem Frozzypack
håller kylan i sju timmar
och sätjs ho's Desig rget,

nat inkluderar

färdigmarinerad
entrecöte, kamben
och flankstek redo
att läg9a på grillen.

150 kr

Hallå d.är...

På bilden ser du en

mager flankstek
som inte tar mer än
B minuter att grilla,

.. Danyel Couet som tillsammans
med Melker Andersson ÖPPnar
sin sjunde restaurang ijuni;

65 krl5OO g.

Villa Godthem på Djurgården
Stockholm.
Vad är Villa Godthem?
- Det är f rån början ett bostadsi

giffiar

hus, byggt för operalegenden Per

r och annat nybakat
ic) av Kristina Eriksson

Uddman. U nder nittonhundratalet
var det en krog och de senaste
åren har det stått tomt. Men
höstas inleddes en omfattande
renovering och vi har byggt till
ett stort nytt kök, fasader med in-

, hittar vi det här
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eptet. Perfekt till en
qi$

dag På stranden

lll

spiration från ursprungsritningar
och vi håller även på att anlägga
en vacker trädgård runt om. Vi
kommer att ha en stor menY och
bland annat servera Sveriges
genom tiderna bästa Plankstek!
Hur speglas dina franska rötter
i din matlagning?
- Allt jag gör i matväg har en
grund i det franska köket men jag
lagar inte enbart fransk mat. En
vanlig måndagkväll gör jag helst
pannkakor,
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Vilken är din sommarfavorit På
bordet?
- Jag älskar helgrillade rätter
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som helmarinerade kycklingar,
hel fläskkarre och hela bitar kÖtt.
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Allt långtidsgrillat I klotgrill

FAKTA:
SVALKANDE
Släck sommartörsten
nned serie n Aqvta f rån
Aga, naturliga smaker
för den som vill göra
cubbelvattnet lite mer

spännande, Flaskorna
innehåller inga sotningsmedel och finns

fyra olika smaker,49
123 PLAZT

i

kr.

95% AV ALLA
SVENSKAR
GRILLAR UNDER
SOMMARF-] ALVÄRET

