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Kirskålspaj
XReceptet

Nu är tiden för ogräset som nästan
finns i allas trädgårdar. Nämligen
kirskål. Och om det inte finns i din
egen så finns det gott om det även i
offentliga miljöer. Plocka de späda
bladen och blanchera snabbt. Lägg
ner i lättsaltat kokande vatten, låt koka
upp och häll av.

XJonas Hammar,

husföreståndare vid
länsstyrelsen.

Pajdeg

(har man riktigt bråttom,
köp en färdigkavlad)
Annars i matberedaren:
3 dl /180 g vetemjöl
125 g kylskåpskallt smör
3 msk kallt vatten
Mixa ihop allt. Går att tumma
ut i pajform direkt alternativt
vila i kyl i 30 minuter för att
kunna kavla ut.
Fyllning

XFinhacka löken och
vitlöken och fräs
i oljan, tillsätt den
blancherade kirs
kålen.

5 dl kirskål
1 st gul lök
1 st vitlöksklyfta
1 msk olja
4 dl mjölk
4 st ägg
150 g riven Big Ben från
Jürss mejeri

Salt och svartpeppar
Finhacka löken och vitlöken

och fräs i oljan, tillsätt den
blancherade kirskålen.
Fördela i pajskalet.
Fördela över den rivna osten.
Vispa ihop ägg och mjölk,
smaka av med salt och peppar.
Grädda i 200 grader i ca 30
minuter, lite mindre om pajformen är större.

Mvh

Jonas Hammar

Husföreståndare vid länsstyrelsen

ALLT
I GULD
OCH
SILVER
KÖPES TILL SVERIGES
HÖGSTA PRISER,
helt utan avgifter
eller avdrag.

Dags att byta fönster!?
Vi erbjuder högkvalitativa fönster
från de ledande fönstertillverkarna i Sverige.
Nu erbjuder vi rabatterade priser på fönsterbyten.
Ta chansen att boka ett gratis hembesök
med vår säljare för konsultation.

• Behåll värmen • Minska bullret
• Höj säkerheten • Höj värdet
www.tdmsmontage.se
Marcus 0702-35 75 94 • Toni 0704-17 43 88

Ring för öppettider.
Kyrkog. 16 Enköping
Tel. 0171-300 33

AntikCompaniet
www.antikcompaniet.se

TRÄDGÅRD

Fri
parkering

SALONG

EMMA
Dam och Herrfrisering
Zetterbergsg 23 vid
Björktorpsskolan

Vi hjälper dig
med din bostad!

Tel: 016-12 21 20

• Allt inom Trädgård
• Träfällning
• Husmålning
• Staket och altaner
• Trädgårdsskötsel

Klippning ....... fr 240:-

Vi drar av ROToch RUT avdrag!

Slingor............... fr 400:-

Johan

072-278 11 49
info@etunabostad.se
www.etunabostad.se

Pensionär ........ fr 220:Permanent ..... fr 600:Färgning .......... fr 380:Öppettider:
Tis, ons, fre 10–17
Mån, tors 10–18

PROSTATACANCER drabbar
10 000 män VARJE ÅR.
SWISHA Prostatacancerfonden 900 10 17

Varmt TACK!

