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LILLA MATKASSEN 21 – 23 FEB 2016

1.

LAX MED GRÄSLÖKSSÅS
& LÄTTKOKTA GRÖNSAKER

2.

KYCKLINGRAGU MED 			
SOLTORKADE TOMATER

3.

FLÄSKFILÉ I SENAP- & DRAGONSÅS 		
MED FRÄSCH ÄPPELSALLAD

VECKANS RÅVAROR:
1 BAKPOTATIS
250 G BROCCOLI
1 FP GRÄSLÖK, 20 G
CA 300 G LAXFILÉ
100 G MORÖTTER
200 G PALSTERNACKA
2 DL TURKISK YOGHURT
CA 300 G KYCKLINGLÅRFILÉ
1 PÅSE RIVEN PARMESANOST, 40 G

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

1 BURK STRIMLADE SOLTORKADE TOMATER, 290 G
200 G GUL LÖK
1 FP RUCOLA, 100 G
3 DL VISPGRÄDDE
1 ZUCCHINI
CA 500 G FLÄSKFILÉ
1 KÅLRABBI
50 G RÖDLÖK
1 ÄPPLE

= ekologisk vara

Ekologisk vispgrädde
med 40 procentig fetthalt
är gjord på svensk mjölk
och fri från tillsatser.

FRÅN DITT SKAFFERI:
Dragon, honung, majsstärkelse, mjölk, olivolja
pasta (2 port), ris/gryn (4 port), smör, svensk
senap och vitvinsvinäger.

Tänk att vi snart är inne i mars, kattmånaden,
och i år även ”påskmånaden” eftersom påsken
ju infaller tidigt i år. Här på Middagsfrid har vi
dock haft påskkänsla ett tag, då vi arbetat med
att ta fram en ny temakasse, Påskkassen. Det
är alltid lika roligt att ta fram nya produkter,
inte minst sådant som handlar om fest, och
inte bara vardag, som vi ju annars arbetar
med. Läs gärna mer om vårt nytillskott på
middagsfrid.se/pask. Kassen går att boka
fram till 13 mars.

H Ä L S N I NG A R K IC K I

KUNDSERVICE: 08-55 117 118 • E-POST: KUNDSERVICE@MIDDAGSFRID.SE • WWW.MIDDAGSFRID.SE
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Aktiv tid: 20–25 min Total tid: 30–35 min

DAG 1

LAX MED
GRÄSLÖKSSÅS
& LÄTTKOKTA
GRÖNSAKER

GÖR SÅ HÄR:

INGREDIENSER:
200 g palsternacka (2–3 st)
1 bakpotatis
1 msk olivolja
1 fp gräslök (20 g)
2 dl turkisk yoghurt

1 tsk svensk senap
½ tsk flytande honung
ca 300 g laxfilé
250 g broccoli
100 g morötter (1–2 st)

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Fisk + rotfrukter (plåt med bakplåtspapper): Skala
och skär 200 g palsternacka (2–3 st) och 1 bakpotatis i 1 cm breda stavar. Lägg på ena sidan av plåten
och ringla över 1 msk olivolja, 1 krm salt och 1 krm
svartpeppar. Stek högt upp i ugnen i 10 min.
3. Sås (liten skål): Hacka 1 fp gräslök (20 g) och blanda
med 2 dl turkisk yoghurt, 1 tsk svensk senap,
½ tsk flytande honung, 2 krm salt och 1 krm 		
svartpeppar i skålen.

TIPS & PLANERING:
Frys in/Ta tillvara: Den här rätten passar bäst att
ätas inom 1–2 dagar om det blir mat över.
Förbered: Såsen (punkt 3) kan göras i förväg och
förvaras i en övertäckt bunke i kylen.
Tips! Om du föredrar råa grönsaker framför kokta går
det bra att skära broccolin i bitar och massera den med
1 msk olivolja. Morötterna kan grovrivas och blandas med
broccolin. Krydda därefter med 1 krm salt och 1 krm
svartpeppar och servera med fisken, såsen och potatisen.

4. Ta ut plåten ur ugnen och lägg ca 300 g laxfilé på
andra sidan av plåten. Krydda med 1 krm salt och
1 krm svartpeppar. Stek mitt i ugnen i 15 min.
5. Grönsaker (kastrull): Koka upp 1 liter vatten med
½ tsk salt i kastrullen. Skär 250 g broccoli i bitar
och buketter. Skala och skär 100 g morötter (1–2 st)
i ½ cm breda slantar. Koka grönsakerna i 3 min och
häll sedan av vattnet.
6. Servera laxen med rotfrukterna, grönsakerna och
gräslökssåsen.

Aktiv tid: 25–30 min Total tid: 30–35 min

DAG 2

KYCKLINGRAGU
MED SOLTORKADE
TOMATER

INGREDIENSER:
1oo g gul lök (1–2 st)
½ zucchini
ca 300 g kycklinglårfilé
1 ½ msk smör
2/3 burk strimlade soltorkade
tomater (190 g)

1 dl vispgrädde
1 påse riven parmesanost 		
(40 g)
2 port pasta
ca 1/3 fp rucola (30 g)

GÖR SÅ HÄR:
1. G
 rönsaker: Hacka 100 g gul lök (1–2 st) och skär
½ zucchini i 1 cm stora tärningar.
2. P
 asta (kastrull): Koka upp 2 liter vatten med ½ msk
salt i kastrullen.
3. Kyckling (traktörpanna + fat): Skär ca 300 g kycklinglårfilé i 1 cm breda strimlor. Krydda med 1 ½ krm salt
och 1 krm svartpeppar. Smält ½ msk smör i pannan
och bryn kycklingen på hög värme, 3 min. Lägg åt sidan.
4. S
 mält ½ msk smör i pannan och fräs zucchinin på hög
värme 3–4 min. Lägg åt sidan på ett fat.
5. Koka valfri pasta till 2 personer.

TIPS & PLANERING:
Frys in/Ta tillvara: Om det blir mat över äts den
med fördel inom 2–3 dagar. Rätten går även bra att frysa.
Det blir 1/3 burk strimlade soltorkade tomater över.
Förvara dem i sin olja i burken i kylen & använd t ex i en
köttfärssås, sallad eller i biffar.
Förbered: Hacka lök och zucchini i förväg. Förvara
i separata bunkar i kylen.
Tips! Om du vill så passar det bra att krydda kycklingragun med lite torkade eller färska örtkryddor som
timjan eller oregano.

6. S
 mält ytterligare ½ msk smör i pannan och fräs löken
på medelhög värme i 3–4 min. Krydda med 1 krm salt
och 1 krm svartpeppar. Lägg tillbaka kycklingen,
2/3 burk avrunna strimlade soltorkade tomater
(190 g), 1 dl vispgrädde, ½ dl vatten och ¾ påse
riven parmesanost (30 g) i pannan. Puttra i 3–4 min.
Vänd ner den stekta zucchinin i pannan.
7. B
 landa kycklingragun med den avrunna pastan och
ca 1/3 fp rucola (30 g) i kastrullen. Servera med
¼ påse riven parmesanost (10 g).

Aktiv tid: 35–40 min Total tid: 35–40 min

DAG 3

FLÄSKFILÉ I
SENAP- & DRAGONSÅS MED FRÄSCH
ÄPPELSALLAD
DUBBELMIDDAG
4 PORT

INGREDIENSER:
4 port valfritt ris/gryn
ca 500 g fläskfilé
2 msk smör
100 g gul lök (1–2 st)
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
1 msk majsstärkelse
1 msk svensk senap

2 tsk dragon
1 kålrabbi
½ zucchini
50 g rödlök (½–1 st)
1 rött äpple
ca 2/3 fp rucola (70 g)
2 msk olivolja
1 msk vitvinsvinäger

TIPS & PLANERING:
Frys in/Ta tillvara: Den här rätten går bra att frysa
(förutom salladen) om det skulle bli mat över. Salladen
håller 1–2 dagar i kylen.
Förbered: Om du vill putsa fläskfilén och skära den i
skivor, går det bra att göra det i förväg. Förvara skivorna
på en inplastad tallrik i kylen.

NU LANSERAR VI PÅSK KASSEN – En härl
ig
buffé för 6–8 personer med påsk
ens
klassiska smaker, vårfräscha tillb
ehör
och en härlig påskkaka. Pris: 1 795
kr.
Bokar du före 28/2 är priset 1 595
kr!
Läs mer på middagsfrid.se/pask

GÖR SÅ HÄR:
1. Koka valfritt ris/gryn till 4 personer.
2. Fläskfilé i sås (traktörpanna): Skär ca 500 g fläskfilé
i 1 cm tjocka skivor. Krydda med ½ tsk salt och 2 krm
svartpeppar. Smält 1 msk smör i pannan och stek
skivorna på medelhög värme i 2 min/sida. Lägg fläskfilén
på en tallrik allteftersom den steks.
3. Hacka 100 g gul lök (1–2 st). Smält 1 msk smör
i pannan och stek löken på medelhög värme i 2 min.
Tillsätt 2 dl vispgrädde, 1 dl mjölk, 1 msk majsstärkelse, 1 msk svensk senap, 2 tsk dragon,
½ tsk salt och 1 krm svartpeppar i pannan.
Koka upp och lägg tillbaka köttet i pannan. Låt köttet
puttra i såsen på svag värme i ca 10 min.
4. Sallad (skål): Skala och skär 1 kålrabbi i tunna strimlor
(som tändstickor). Skär ½ zucchini och 50 g rödlök
(½–1 st) i tunna halvmånar. Tärna 1 rött äpple.
Blanda allt med ca 2/3 fp rucola (70 g) i skålen.
Ringla över 2 msk olivolja, 1 msk vitvinsvinäger,
2 krm salt och 1 krm svartpeppar.
5. Servera fläskfilén i såsen med riset/grynen och salladen.

