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Ängamat
XReceptet

Nässelskum med bakat ägg, sotad
färsk lök, bondbönor och blomkåls
kräm.

4 pers
Bakat ägg

Ekologiska ägg 4 st

Blomkålskräm

Blomkål 1 st
Crème fraiche 1 dl
Vitvinsvinäger 1 msk
Salt och vitvinsvinäger

Nässelskum

1 näve plockade nässlor
1 näve plockad spenat
2 dl vittvin
2 dl grädde
2 dl mjölk
1 st finhackad schalottenlök
1st finhackad klyfta vitlök
1 kvist backtimjan
1 msk smör
Salt, socker och vitvinsvinäger

XVid servering är
det bara att knäcka
äggen på blomkåls
krämen.

Sköna gröna tillbehör

2 msk ploppade bondbönor
2 msk klippt smörgåskrasse
3 st lätt kokta gula färsklökar
3 msk plockade små blomkålsknoppar
Lägg äggen i en kastrull fylld

med vatten och ställ i ugnen på 65 grader i 2 timmar.
Vid servering är det bara att
knäcka äggen på blomkålskrämen.
Baka blomkålshuvudet i
ugnen på 150 grader tills det
är mjukt rätt igenom.
Mixa blomkålen tillsammans med crème fraichen,

X”Jag har valt att servera rätten i en djuptallrik med blomkålskräm i botten och ägget ovanpå.”

smaka av med vinäger och
salt.
Stek ur löken och timjanen i en kastrull. Häll på vinet, grädden och mjölken låt
koka i ca 10 min. Häll soppgrunden tillsammans med
nässlorna och spenaten i en
mixer och kör tills den blir
grön, smaka av med salt, vinäger och socker. Redo att serveras.
Jag har valt att servera rätten i en djuptallrik med blom-

kålskräm i botten och ägget
ovanpå och när gästerna är
redo kan du skumma upp
nässelsgrunden med hjälp
av en liten skvätt kall mjölk
och en stavmixer.
Hoppas det smakar och att
ni har en go vår.

Marcus Sjösten,

chef för enheten mathantverk på
Sörmlandsmuseum i Nyköping

XMarcus Sjösten, chef för enheten mathantverk på Sörm-

landsmuseum i Nyköping.

Fasta tänder
med implantat
till fast pris
Du betalar endast 30.000:- per käke eller 40.000:- för
både över- och underkäke. Singeltand endast 14.000 :Kontakta oss för kostnadsfri konsultation.

ÖKAR VI
JÄMSTÄLLDHETEN
SÅ MINSKAR VI
FATTIGDOMEN.

Vi hjälper dig med din bostad!

• Allt inom Trädgård
• Träfällning
• Husmålning
• Staket och altaner
• Trädgårdsskötsel
Vi drar av ROT- och RUT avdrag!

Johan

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

Ge kvinnor kraft och ta ställning
för jämställdhet. För när flickor
i världens fattigaste länder får
gå i skolan, utvecklas och ta plats
i samhället kan de ta klivet ut ur
fattigdom. Vi kallar det jämställdhetseffekten. Stöd vårt arbete,
ge ditt bidrag idag.

079-349 25 88

Hälsohusets Tandvård I Bruksgatan 8a I 632 17 Eskilstuna I 079-349 25 88
dentalkliniken.nu

Få stöd från en medförälder.
Föräldratelefonen

020-786786

Swisha 100 kr till 901 00 18
Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90 - konto
garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.

KÖKSLACKEN

Vi lackar kök,
dörrar & möbler

www.kökochcompany.se
Renovera ditt gamla kök:
Lacka luckor, bänkskivor eller diskbänken
Kontakta oss: Adress: Kök & Co i Sverige AB, Eskilstunavägen 32, Strängnäs (mittemot Cirkel K)
Telefontider: 08.00-21.00 • Telefon: Strängnäs 0152-100 75 • Flen 0157-144 88 • Eskilstuna
016-51 33 30 • Enköping 0171-61 80 20 Mobil: 070-216 40 50 • E-post: bopalmqvist@tele2.se

