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Örtiga fiskbiffar
med potatismos
och ärtpuré
”I skärgårdsidyllen Trosa ligger
Tomtaklintskolan. Med havet nära
inpå vill vi bjuda er på örtiga fiskbiffar
med ett fluffigt potatismos och ärtpuré. Då 1 600 portioner lagas dagligen är detta ett recept som passar
både i storkök och hemma.”
– Vi använder givetvis mscmärkt fisk, i detta fall just
torsk. Men man kan med fördel använda torsk eller gös
fiskade just från sörmländska vatten.
Örtiga fiskbiffar

500 g torskfilé
0,5 dl hackade örter (dragon, persilja, basilika)
Ca 2 msk potatismjöl (får
anpassas efter hur blöt fisken är)
1,5 dl matlagningsgrädde

1 lök (gärna förstekt)
Salt
Svartpeppar
Smör till stekning
Mosa fiskfiléerna grovt till en
färs. Blanda sedan ned grädde, örter, lök och kryddor.
Forma färsen till 8 biffar och
stek dem i smör ca 3 minuter
på varje sida.
Potatismos

1 kg potatis
2–3 dl mjölk

25 g smör
Salt
Vitpeppar
Koka potatisen
mjuk. Häll av
vattnet och låt
potatisen ånga
av. Värm mjölken vid sidan av.
Mosa potatisen med en potatisstöt alternativt elvisp.
Häll på den varma mjölken
och vispa upp det fluffigt.
Tillsätt smör, salt och vitpeppar.
Ärtpuré

2 dl ärtor
1 vitlöksklyfta
1-2 msk olja
Salt

Mixa alla ingredienser i en
mixer tills den ser slät och
fin ut.

XTomtaklintskolan i Trosa. Heli Carlsson kökschef, Tirhas Teklhimanot Gebrewald
servicepersonal, Catarina Karlsson kock, Johan Zeinov kock, Carola Lindgren kock, Sofia
Gustavsson kock.

GULD • SILVER • MYNT • KLOCKOR KÖPES

Våra 33 å
ri
bransche
n är
din tryggh
et!

När du vill att det ska bli rätt - då visar du dina värdeföremål för oss, då får du bästa priset
redan från början. Jämför alltid med oss - det lönar sig. Mer info: www.antikcompaniet.se

GULD

• Tandguld
• Armbandsur
• Smycken
• Mynt
• Tackor
• Medaljer
• Fickur

SILVER
• Bestick
• Medaljer
• Ljusstakar
• Smycken
• Klockor
• Tackor
• Vaser

MYNT OCH MEDALJER

ARMBANDSUR
OCH FICKUR
kan även ha ett samlarvärde.
Vi tittar på alla märken.
Bra betalt för IWC, OMEGA,
LONGINES, ZENITH, LUC,
JAEGER LE COULTRE m.m.

• Myntsamlingar
• Plåtmynt
• Guldmynt
• Sedlar
• Samlarmynt
• Jubileumsmynt
• Vykort

TOPPRISER
på silvermynten!
10 & 5 kr före -72
2 & 1 kr före -68
10, 25, 50 öre...
före -62

BESÖK OSS OCH GÖR EN SÄKER OCH TRYGG FÖRSÄLJNING!
• En korrekt, kostnadsfri värdering
• Inga avgifter eller avdrag på priset

Måndag 20/5 kl. 11-13
Best Western Plaza ESKILSTUNA
Ring för öppettider i butiken
Kyrkogatan 16 Enköping
Tel. 0171-300 33

• Din bästa väg till en lyckad affär

• Alltid bäst betalt och inga lockpriser

AntikCompaniet
1986-2019
33 år i branschen

Måndag 20/5 kl. 13.30-15
Fd hotell Rogge STRÄNGNÄS

Din helhetslösning för dina värdeföremål eller arv

AntikCompaniet AB

