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Den här veckan bjuder ius pä både äpplen
och päron! Nykokt marmelad förgyller ga-
ranterat höstfrukosten liksom den färggIaåa
muggen med frukttryck.
Exfta god och matlg blir lasagnen fylld med
ratatouille fransk grönsaksröra gjord pä
säsongens nyskördade 

C^^ nuÅl(,

Päron har odlats 1

mänga tusen fu a\-

bland annatgrekerna,
I Sverige odlades pä-
ron pä medeltiden,
I dug odfas frukten i
alla världsd elar. Con-
ference, Greve Molt-
ke och Gräpåron är
sorter som alla odlas i
Sverige. Förva rukaIlt
eftersom hållbarheten
är kort.

lättcriord
-a 

rmqrffielad
1 kg päron
900 g sl,ltsocker
s1z grön karamellfärg

I . SkCa och ta bon
kämhusen pä päro-
nen, Finfordela ocl-
blanda trukten i en

gr-\-ta med sockret.
2,Lat päronbland-
ningen sjuda 2 min (du

behör'er inte tillsätta
vatten. frukten bildar
r.ätska ,, Tillsätt ev ka-
ramelhärg.
3.Ifäll upp i ren glas-

burk. Elter en natt :

kr len har marmelader
fätt rått konsistens.
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Mugg,39 kr Loger-
hous.
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Tips!
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Fler tex mex- '

recept hittor -=t

sidan muren är sotast
Ordspråk fi,ån England

Applena på andra

tr
istockholln
"En hyllning. till det svensko
öpplet" ör Appeldogorno som
onordnos pö Nordisko museet
i Stockholm den 22-23
september. Hör visos cirko
250 oliko sorter, en stor del
hömtode frön museets egen
somling vid Julito görd i Sörm-
lond. Du kon ocksö fö hiölp
med sortbestömning somt

beskörningstips frön öppel-
experter.

coot
uppföiljcre
Nu kommer fiffigc rnqt-
lådan Frozzypack i en
uppdcterad version.
Frozypock No.2 ör större,
hqr ett knöppföste och
finns i nyc förger.Tekniken
ör dock densqmmc; rned
en kylbevcronde gel6 i

Iocket som håller mafen
kylsköpskcll i upp iill sju
timmor i rurnstemperotur.
Pris co 169-1 75 kr hos
blond onnot Designtorget.

nordiskomuseet.sew

Beouiolqis-Villoges
2Ol I, Frqnkrike ,,,

Mjukt rödvin med smak
som påminner om hallon och körs-
bfu och med fin fråschör. Servera
gärna lite svalt till grillad vit fisk
med grillade grönsaker.
Varunr 5003, pris 7 9 kr

Gunilla Hultgren Karell .
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