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. 500 g kycklingfile

. 1 purjolök

.3 vitlöksklyftor

. L msk smör eller margarin

. L msk rivet citronskal

. tl2 tsk chiliflakes

.l paket Knorr Family
Lasagne såsmix och
pastaplattor

. 3 dl mjölk

. 5 dl vatten

. t4O g färsk babyspenat

. 100 g riven ost
Tomatsallad
. 4-O tomater
.l- dl basilikablad
. 1- msk olivolja
. L msk rödvinsvinäger
. salt och svartpeppar

&m#ffiffiä

Kycklinglasagne
å" Sätt ugnen på 200'.
ä. Skär kycklingen ibitar. Skiva purjoloken och hacka
vitlöken. Stek kyckling, purjolök och vitlök i smor
tillsammans med citronskal och chiliflakes.

=- 
Tillsätt såsmix, mjölk och vatten och låt sjuda

några m i nuter.
€. Häll lite av kycklingsåsen i en smord ugnsform
och lägg på spenat och lasagneplattor. Varva
sås, spenat och plattor, och avsluta med såsen.
Toppa med ost och gratinera cirka 35 minuter.
5= Tärna tomaterna och blanda med grovhackad

basilika, olja och vinäger. Smaka av med salt och
svartpeppar. Servera tomatsalladen till lasagnen.
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. 250 g laxfile

. 250 g torskfile

.1agg

. 2 msk ströbröd

. 2 msk hackad persilja

. 1 msk pressad citron

. l- tsk salt

.1krm svartpeppar

.2 msk rapsolja

. 1dl creme fraiche paprika

och chili
. 4 portioner kokt bulgur
. 1- broccoli

"i Skär lax och torsk ismå bitar
och mixa till en jamn färs.

,*r, Tillsätt ägg, ströbröd, persilja

och citronjuice. Salta, peppra och

blanda ordentligt. Täck skålen

med folie och låt vila cirka 20

minuter i kylen.

;ii Ta ut färsen och forma till
burgare. Låt oljan bli varm i en

stekpanna och stek burgarna

2-3 minuter per sida.
.r"i, Koka broccolin och blanda med

bulgur. Servera med burgarna

och en klick creme fraiche,

Två goda fiskar blir
toppgott i burgare.

Smoko pö vörlden.

Corlsbergs bo [o nserode
koroktör gör ott det possor
titL mct med möngo otikc
smoker, men dör ingen
enskitd smqk dominerar.
Bro titL rötter med sötta
som t ex homburgore med
pommes och svensk pizzo,

eller ti[[ buffeer.

Budweiser ör ett
friskt logeröl som kon
kombineros med mdngo
olikc rötter. Det löttc
ölet possor tiL[ fröscho
rötter som sclloder och
fisk, och noturtigtvis gör
det sig öven bro tilt en

omerikonsk BBO

Storopromens f riskhet och
besko gör vöL ihop med det
söto, solto och feto i den
svensko husmonskosten
Lox, grillot kött, stekt
fLösk och guLoschsoppo
tit[ exempel.

Corono ör ett ljust friskt ö1.

som ofto serveros med en

limeskivq. Possor brc titt
storkore mot som Tex Mex
och tocos

Erdinger ör ett ljust Cortsberg Non-Atcoholic
olkoholfritt veteöl. ör ett bro olternotiv titl
Erdinger possor utmörkt buff€n dör möngo otiko
titt osiotiskq motrötter, fisk smqker möts Olet possor

och skotdjur somt löttore öven bro ti[[ storkore mot-
svensk husmonskost rötter, dör ötet bolonserqr

smokerno uton ott to över

Lös mer på www.olokodemien.se



. 1 kg grytbitar av alg

eller annat vilt
. 4 morötter
. 25O g steklök
. l-50 g kantareller
. 1.0 krossade enbär
.3lagerblad
. 1- liter vatten
. 4 msk kantarellfond
. 112 dl rödvinsvinager
. L dl vispgrädde
. 1 msk maizena

m aj sstä rke I se

Tillbehör
. kokt potatis
. vinbärsgele
. saltgurka

.\\
1. \-

med kantareller
1. Bryn kottet i en gryta. Tillsätt skivad morot,

lök, kantareller, enbär och lagerblad.

2. Åall på vatten, fond och vinäger och Iåt puttra

cirka 1 112 limme eller tills köttet känns mort.

3. Häll igrädden och smaka av med salt och peppar.

4. Red av med maizena majsstärklse. Servera grytan

med gele, saltgurka och kokt potatis.
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goda svenska
aker i en låda.
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Torsdag: Fläskfll6wok. 500 g fläskfrlÖ
.l- blomkål
. 1. rod pa pri ka

. 1 rödlok

. 2OO g haricots verts

. L msk rapsolja

. 2 msk sweet chilisås

. l- msk rod currypasta

. 2 msk ostronsås

Ti I I behör
. cashewnötter
. färsk koriander
. kokt vildris

1. Strimla fläskfilen och skär

blomkålen i mindre buketter.

Tärna paprikan grovt och skiva

röd loken Ansa bönorna.

2. Woka kott och grönsaker i

oljan

3" Tillsätt sweet chilisås, curry-
pasta och ostronsås. Blanda

ordentligt.
4" Carnera med koriander och

cashewnötter. Servera med

vildris När du skurit och
hackat blir woken
snabbt klar. Kyckling
kan ersätta fläslrfi]€n.


