
Bjud till fest

Håll grillen varm

Jaa, jordgubbar!



Ställ om till sommartid

Skir grönska gör att smaklökarna känner för späda primörer. I grönsaksdisken lockar

vårens första rädisor och sparris som du njuter med solvarmt smör.

I takt med att dagarna blir längre bjuds det också på många tillfällen till fest. 

Varför inte leta fram mormors linneservetter och fira Valborgsmäss med en trerätters meny?

Aftonen inleds med en skummande räkcappuccino och avslutas med en gyllene brulé!

Recepten hittar du på sidan 6 och 7.

Gäster i flertal? Då är buffé en god idé! Vi lovar att knytena med kronärtskocksfyllning

och den fräscha limepajen på sidan 4 och 5 får en rykande åtgång. 

Finns det något somrigare, finns det något godare än jordgubbar? Skulle i så fall vara

svenska solvarma jordgubbar med kall, nyvispad grädde. Vill du ändå ha lite variation

finns det gott om förslag på sidan 14 och 15.

Bläddra och låt aptiten spira!
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Vårmiddag / sid 6-7

Fylld kycklingfilé med wasabismör
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Vaniljbrulé

Fram med grillvanten! / sid 8-9

Pizza på grillen

Marockansk kebab med couscous

Citronglaze på lax med spenat- och saffransröra

Chilimarinerad karré med jordnötssås

Buffé, en god idé!Innehåll
Upp ur hängmattan! / sid 10-13

Biffwok med asiatisk sås

Strimlad skinka i lök och örter

Lammkotletter i citron- och honungsås

Abborre med pepparrotspotatis

Primörer med apelsin- och rosmarinsås 

Italienska biffar i medelhavssås

Pastramiwraps

Länsa jordgubbslandet / sid 14-15

Jordgubbscoupe

Jordgubbsbakelse

Limejordgubbar med vanilj

Läcker sås till jordgubbar

Punschgratinerade jordgubbar

Roligast blir festen om alla kan vara med.

Lösningen är att laga allt i förväg och bjuda till

buffé. Då kan även du botanisera bland gäster,

trevligt prat och fyllda fat, bland frasiga knyten,

pastasallad, parmalindade sparrisbuketter och

sötsyrlig limepaj. Vår vårbuffé räcker till 8-12

personer och behöver kompletteras med till

exempel rökt lax, skinka eller kycklingklubbor.

Nybakat bröd, smör och en god ost hör också till. 

Pastasallad / 8 port
Med smak av saffran, honung och rosmarin blir
den gyllengula pastasalladen lätt en huvud-
attraktion på buffén.

300 g pasta, t ex snäckor
200 g färska sockerärtor
300 g broccolibuketter
2 knippen rädisor

Dressing:
4 dl matlagningsyoghurt 
2 msk flytande honung
1 pkt saffran, 0,5 g
1 tsk rivet citronskal
2 tsk hackad, röd spansk peppar
1 tsk smulad rosmarin
1 tsk salt

Koka pastan enligt anvisningen på förpack-
ningen. Spola i kallt vatten. Ansa sockerärtor-
na och koka dem i lättsaltat vatten ca 2 min.
Ansa och bryt broccolin till små buketter.
Koka dem i lättsaltat vatten ca 3 min. 
Låt rinna av och lägg över i en skål. Skär
rädisorna i skivor. Blanda försiktigt pasta,
sockerärtor, broccoli och rädisor. Rör ihop
ingredienserna till dressingen och häll den
över salladen vid servering. 

Gott till räkor eller rökt lax.
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Kronärtskocksfyllda knyten / 16 st
Räkna med rykande åtgång på de frasiga 
smördegsknytena!

8 smördegsplattor
6-8 soltorkade tomater i olja
1 burk kronärtskocksbottnar, ca 400 g
1 msk pressad citron
100 g riven parmesanost
250 g Kesella Gourmet 
2 äggulor
1/2 tsk salt

Till pensling: 1 ägg

Sätt ugnen på 200°. Hacka tomaterna. 
Mixa eller finhacka kronärtskocksbottnarna.
Tillsätt övriga ingredienser och rör till en smet.
Kavla ut smördegsplattorna så att de blir 
ca 10x20 cm. Dela dem på mitten till fyrkanter.
Lägg en klick av fyllningen på varje platta och
nyp ihop till knyten. Pensla med uppvispat
ägg. Grädda knytena mitt i ugnen ca 25 min. 

Sparris med parma och pinje / 8 port
Ett blickfång av sparris med parmaskinka och
lätt touch av citron. Låt alla plocka sin bukett.

600 g färsk grön sparris 
1 dl pinjenötter
16 skivor parmaskinka

Citrondressing:
2 dl lätt crème fraiche
1 tsk rivet citronskal 
1 krm salt
1 krm vitpeppar

Koka sparrisen i lättsaltat vatten ca 3-5 min.
Låt rinna av. Rosta pinjenötterna i torr stek-
panna. Linda skinkskivorna runt sparrisen till
små buketter. Blanda ingredienserna till dress-
ingen och ringla den över sparrisen. Strö på
pinjenötter.

Limepaj / 10 bitar 
En söt, syrlig och lockande godbit som 
tillagas dagen före.

Pajskal:
1/2 dl socker
1 tsk vaniljsocker
2 1/2 dl vetemjöl
100 g smör
1 äggula

Mät upp socker, vaniljsocker och mjöl i en skål.
Lägg i smör och äggula och arbeta snabbt ihop
till en deg. Tryck ut degen i en pajform med
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. Låt vila 
ca 30 min. Sätt ugnen på 200°. Nagga pajdegen.
Förgrädda pajskalet mitt i ugnen ca 10 min.
Vispa ägg och socker pösigt. Blanda ner mjöl,
limeskal och limesaft. Grädda i nedre delen av
ugnen ca 15 min. Pajen ska vara lite lös i mit-
ten, men stelnar när den kallnat. Låt vila i kyl
över natten. Pudra på florsocker, garnera ev
med rivet limeskal. 

Servera med lättvispad grädde och hallon.

Fyllning:
3 ägg
2 dl socker
1/2 dl vetemjöl
1 tsk rivet limeskal
ca 3 msk pressad limesaft
florsocker

Melonsallad / 8 port
Vår fruktiga melonsallad med sötsyrlig dressing
sällskapar lika gärna med skinka och kalkon
som grillade kycklingklubbor.

1 honungsmelon, ca 750 g
3 äpplen, ca 300 g
2 burkar röda kidneybönor, à 400 g
4-6 salladslökar

Sweet chili dressing:
3 dl gräddfil
3 msk sweet chili sauce
1/2 tsk salt

Halvera melonen. Skär loss fruktköttet och 
tärna det. Kärna ur och skär äpplena i bitar.
Skölj bönorna i kallt vatten, låt rinna av. Hacka
löken och blasten. Blanda melon, äpple, bönor
och lök i en skål. Rör ihop gräddfil och sweet
chili. Smaka av med salt. 

Servera salladen med dressingen.
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Vaniljbrulé / 4 port
Sugen på succé? Avsluta middagen med en
knäckig brulé! Denna karamellglaserade vanilj-
kräm förbereds kvällen innan den serveras.

3 dl vispgrädde
1 dl mjölk, 3%
3/4 dl strösocker
4 stora äggulor (frukostägg)
1/2 msk vaniljsocker
ca 2 msk råsocker eller farinsocker

Sätt ugnen på 150°. Blanda grädde, mjölk och
socker i en kastrull. Koka upp. Vispa upp äggul-
orna. Häll gräddmjölken över äggen under 
kraftig vispning. Tillsätt vaniljsocker. Fördela
smeten i 4 portionsformar som rymmer 1 1/2 dl
vardera. Grädda i vattenbad i nedre delen av
ugnen ca 60 min. Smeten är lite lös i mitten
men stelnar när den kallnat. Låt formarna stå 
i kylen över natten.

Vid servering: sätt ugnen på ”grill”, högsta
värme. Strö råsocker på bruléformarna och gra-
tinera under grillen, men låt ugnsluckan vara
öppen. Låt stå någon minut tills sockret smält
och fått färg. Passa dem noga. 

Servera gärna med färska bär.

Vårmiddag Räkcappuccino / 4 port
Överraska med en krämig räksoppa förväxlande
lik en cappuccino. En festlig och annorlunda
inledning på kvällen som garanterat imponerar
på dina gäster.

300 g räkor med skal
1 schalottenlök
2 msk hummerfond 
1 dl vatten
1 1/2 dl vitt vin
2 1/2 dl Kelda mellangrädde
1 krm cayennepeppar
1 1/2 dl mellanmjölk
1 tsk dillfrö

Skala räkorna. Hacka dem i små bitar. Skala
och hacka löken. Fräs löken i smör i en kastrull.
Tillsätt hummerfond, vatten, vin, grädde och
cayennepeppar. Låt koka ihop ca 5 min. 

Rör ner räkorna. Koka upp mjölken och vispa
med elvisp till skum. Häll upp soppan i små
koppar. Lägg skummet på soppan och strö 
på dillfrö.

När våren ska firas är det dags att leta fram 

mormors linneservetter och ta en titt på vår tre-

rätters meny. Sedan är det bara att putsa silvret

och skicka ut inbjudningskorten!

Fylld kycklingfilé 
med wasabismör / 4 port
Ett grönt skönt möte mellan svenskt smör och
japansk pepparrot är pricken över i på huvud-
rätten.

4 kycklingfiléer, ca 500 g 
1 pkt bacon, ca 140 g
1 dl hackade färska örter, 

t ex timjan eller persilja
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar 

Ugnsbakade grönsaker:
1 knippe färsk lök 
2 rödlökar, ca 150 g
1 knippe färska morötter, ca 300 g 
4-6 potatisar

2 msk smör
1 tsk gourmetsalt

Wasabismör:
50 g smör
ca 2 tsk wasabi (eller 2 msk riven pepparrot)
2 krm salt

Skär med en vass kniv längs varje kycklingfilé
så det bildas en ficka. Skär bacon i små bitar
och fräs det i stekpannan ca 2 min. Blanda
bacon och örter. Fyll fickan på kycklingfiléerna
med blandningen och fäst med en tandpetare.
Krydda med salt och peppar. Bryn filéerna runt
om i smör i en stekpanna. Sätt ugnen på 200°.
Skala och skär löken i stora klyftor. Ansa och
skär grönsakerna i bitar. Borsta potatisen ren
och skär den i halvor eller klyftor. Smält smöret
i långpannan. Lägg i grönsaker och potatis.
Strö på salt. Stek ca 20 min i mitten av ugnen.
Lägg filéerna på grönsakerna och stek ytterli-
gare ca 15 min. Grönsaker och filéer är då färdiga
samtidigt. Rör ihop smör, wasabi och salt. 
Servera filéerna med grönsaker och wasabismör. 
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Fram med grillvanten!

9

Chilimarinerad karré 
med jordnötssås / 4 port
Gör något extra med karrén som det så ofta är
extrapris på. En indonesisk sås med små bitar
av jordnötter blir det perfekta tillbehöret.

4 skivor fläskkarré, ca 500 g
1 röd spansk peppar
1 dl kinesisk soja
1 pressad vitlöksklyfta
salt och peppar

Sås:
1 dl salta jordnötter
2 dl matlagningsyoghurt
2 msk riven färsk ingefära
1 tsk sambal oelek
1 krm salt

Kärna ur och hacka pepparfrukten. Blanda den
med soja och vitlök. Lägg köttet i marinaden
och låt marinera ca 2 tim. 

Finhacka jordnötterna. Blanda jordnötter,
matlagningsyoghurt, ingefära, sambal oelek och
salt. Grilla köttet ca 3min på varje sida. Krydda
med salt och peppar. 

Servera med jordnötssås och grillade grönsaker.

Redan ljumma aprilkvällar börjar det - suget

efter att tända grillen och samlas utomhus. 

Att regnet strilar ner ibland och grillen småryker

spelar ingen roll. Här kommer grillrecept med

glödheta influenser från andra kök och kulturer.

Pizza på grillen / 4 port
Minns du pinnbrödet? Här är en italiensk
variant att laga i väntan på glöden!

1 pkt pizzamix för 2 port
25 g smör
8-10 skivor salami
2 tomater
1 dl svarta oliver
2 dl crème fraiche tomat & basilika

Gör pizzadegen enligt anvisningarna på för-
packningen. Kavla ut till 4 små pizzor, ca 10 cm
i diameter. Smält smöret. Pensla med smör och
grilla dem ca 3 min på varje sida. Skär salami
och tomater i strimlor. Fördela salami, tomater
och oliver på pizzorna. Klicka på crème fraiche
tomat & basilika. 

Marockansk kebab med couscous / 4 port

Gissa vad? Marinaden är hemligheten!

4 kycklingfiléer, ca 500 g 
2 dl matlagningsyoghurt
1 tsk salt
1 krm av vardera malen kanel, kardemumma, 

spiskummin och cayennepeppar
2 pressade vitlöksklyftor

4 dl couscous
4 dl JO äppeljuice
50 g mandelspån
2 msk smör 
50 g mjuka aprikoser eller russin

Dela kycklingfiléerna på längden till smala rem-
sor. Blanda yoghurt, salt, kryddor och vitlök i
en skål. Rör ner kycklingen. Marinera ca 2 tim.
Koka upp äppeljuice och tillsätt couscous. 
Lägg på locket, ta kastrullen från plattan och
låt grynen svälla 6 min. Rosta mandelspånen 
i torr stekpanna ca 1 min. Rör ner smör, mandel
och hackade aprikoser. Trä upp kycklingen på
blötlagda spett. Lägg spetten på oljat grillgaller
och grilla runt om i 8-10 min. 

Citronglaze på lax med spenat- 
och saffransröra / 4 port
Läckraste laxen lagas lätt med Kelda sås 
och goda tillbehör.

600 g benfri mittbit av färsk lax, med skinn
2 msk rumsvarmt smör
2 tsk rivet citronskal
1 msk fransk senap
2 msk honung
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

Spenat- och saffransröra:
250 g färsk eller fryst bladspenat 
1 schalottenlök
1/2 pkt saffran, 0,25 g
2 1/2 dl Kelda sås till fisk
1 krm salt

Blanda smör, citronskal, senap, honung, salt 
och peppar till citronglaze. Grovhacka spenaten.
Skala och hacka löken. Fräs spenat och lök i
smör i en gryta. Rör ner saffran och Kelda sås
till fisk. Smaka av med salt. Låt koka ihop 
ca 2 min. Skär laxen i 4 portionsbitar och grilla
dem 3-5 min på varje sida. Pensla glaze på de
nygrillade laxskivorna. Servera med färskpotatis.



10 11

Upp ur hängmattan! Strimlad skinka i lök och örter / 4 port
Med crème fraiche franska örter tar du genvägar
i köket och lagar maten på ett litet kick.

500 g färsk skinka
1 purjolök, ca 150 g
2 rödlökar
1 köttbuljongtärning
2 dl crème fraiche franska örter
1 dl mjölk
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar

Skär köttet i strimlor. Ansa och strimla purjo-
löken. Skala och skär rödlöken i klyftor. Bryn
köttet i smör i en stekpanna och lägg över i en
gryta. Gör ren pannan och fräs purjolök och
rödlök och lägg över i grytan. Rör i buljongtär-
ningen, crème fraiche franska örter, mjölk, salt
och peppar. Låt koka ca 5 min under lock. 

Servera med nykokt färskpotatis och sallad.

När det börjar kurra i magen är det dags att 

knata in i köket och dona lite. Våra rätter är

som gjorda att njuta under lata sommardagar.

Bjud grannen på lammkotletter i citron, eller 

varför inte dra upp en abborre eller två att 

servera med pepparrotspotatis.  

Bif fwok med asiatisk sås / 4 port
Lime, ingefära och honung ger lövbiffswoken
en härlig karaktär.

500 g lövbiff
1 purjolök, ca 200 g
1 stor röd paprika
250 g broccolibuketter 
250 g äggnudlar
2 msk japansk soja
1 msk pressad limesaft
1 1/2 tsk salt
ca 2 krm cayennepeppar

Asiatisk sås:
1 morot, ca 100 g
2 tsk riven färsk ingefära 
1 msk flytande honung
1/2 tsk rivet limeskal
2 dl lätt crème fraiche
1/2 tsk salt

Skär lövbiffen i strimlor. Ansa purjolöken och skär
den i strimlor. Kärna ur och strimla paprikan.
Bryn lövbiffen i omgångar i smör i stekpannan
3-4 min. Lägg över i en gryta. Fräs grönsakerna
i smör och lägg över i grytan. Koka nudlarna
enligt anvisningarna på förpackningen. Rör ner
nudlar, soja, limesaft, salt och peppar i grytan. 

Skala och riv moroten grovt. Blanda morot,
ingefära, honung, limeskal och lätt crème fraiche.
Smaka av med salt. 

Servera lövbiffen med den asiatiska såsen. 

Lammkotletter i citron- och
honungsås 4 port
Lamm och citron är en läcker kombination.
Prova så får du se!

8 par-kotletter av lamm
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
2 1/2 dl Kelda matlagningsgrädde
1 köttbuljongtärning
1 msk flytande honung
1 tsk rivet citronskal
1 pressad vitlöksklyfta
salt och peppar

Krydda kotletterna med salt och peppar. Stek
dem i smör i en stekpanna, 2-3 min på varje
sida. Lyft upp dem och gör ren pannan. Vispa
ihop grädde, smulad buljongtärning, honung,
citronskal och vitlök. Låt koka upp. Smaka av
med salt och peppar. Lägg ner kotletterna i
såsen och låt dem puttra några minuter. 

Servera med pasta och lättkokta grönsaker.



Primörer med apelsin- 
och rosmarinsås / 4 port
Det enkla är oftast det goda, så passa på att
njuta av årets första skörd i grönsaksdiskarna.

1 knippe morötter, ca 300 g
1 knippe färsk lök
1 knippe rädisor
200 g rökt kalkonbröst i tunna skivor

Sås:
2 dl matlagningsyoghurt
1 msk koncentrerad apelsinjuice 
1 msk färsk rosmarin eller 1 tsk torkad
salt och peppar

Ansa morötter och lök. Koka dem i lättsaltat
vatten 3-5 min. Ta bort blasten från rädisorna.
Lägg ner rädisorna i kokvattnet ca 1 min. 
Ta upp grönsakerna och låt dem rinna av.
Blanda matlagningsyoghurt, apelsinjuice och
rosmarin. Smaka av med salt och peppar. 

Servera primörerna med rökt kalkon, nykokt
färskpotatis och den goda såsen. 

Italienska bif far 
i medelhavssås / 4 port
Cara mia! Leta fram de soltorkade tomaterna
och laga en krämig sås till färsbiffarna.

400 g köttfärs
1 1/2 msk potatismjöl
1 dl mjölk
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 tsk rivet citronskal

5 soltorkade tomater inlagda i olja
2 1/2 dl Kelda mellangrädde
1/2 tsk torkad salvia
salt och peppar

Blanda färsen med potatismjöl, mjölk, salt,
peppar och citronskal. Forma 8 jämnstora biffar.
Stek dem i smör i en stekpanna ca 3 min på
varje sida. Ta upp biffarna och gör ren pannan.
Hacka tomterna. Blanda grädde och tomater i
stekpannan, lägg i biffarna. Låt puttra ca 2 min.
Smaka av med salvia, salt och peppar.

Servera med pasta och sallad.

Pastramiwraps / 4 port
Pastrami, du vet det rimmade köttet som 
marineras innan det grillas. Här ses det på
utflykt med crème fraiche tomat & basilika i 
en wrap. Läckert!

4 stora tortillabröd eller tunnbröd
2 tomater
25 g lagrad ost
2 dl crème fraiche tomat & basilika
8 skivor pastrami eller rökt skinka, ca 150 g
8-10 salladsblad, t ex romansallad
svartpeppar

Skär tomaterna i skivor. Hyvla tunna ostskivor.
Bred crème fraiche tomat & basilika på bröden.
Lägg på tomater, ost, pastrami och sallad. Strö
över lite svartpeppar. Rulla ihop.

Abborre med pepparrotspotatis / 4 port
Pepparrot är på modet just nu. Prova gärna
potatisen även till falukorv och skinka.

600 g abborrfiléer
ca 1 tsk salt
1 krm vitpeppar
200 g färska kantareller eller champinjoner

Pepparrotspotatis:
8-10 potatisar, ca 3/4 kg
1/2 msk vetemjöl
2 1/2 dl Kelda matlagningsgrädde
1 dl finhackad persilja
2-3 msk riven färsk pepparrot
1 tsk salt
1 krm vitpeppar

Bena ur småbenen som sitter i den tjockaste
delen av abborrfilén. Skala och skär potatisen 
i tunna skivor. Rör ut vetemjölet i grädden i en
kastrull. Låt koka upp under omrörning. Lägg i
potatisen och låt koka på svag värme under
lock ca 15 min. Rör om någon gång under kok-
tiden. Blanda ner persilja, pepparrot, salt och
peppar. Stek abborren i smör i en stekpanna 
ca 3 min på varje sida. Salta och peppra. Stek
svampen i smör i stekpannan 2-3 min. 
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Jordgubbsbakelse / 4 st
En utsökt liten bakelse för stora som små jord-
gubbsälskare. Rostas kokosen smakar den mer.

2 st smördegsplattor
1 ägg till pensling

Fyllning:
1 dl kokos
2 dl vispgrädde
1/2 liter jordgubbar
1 msk florsocker + lite till garnering

Sätt ugnen på 225°. Lägg smördegsplattorna
på en plåt med bakplåtspapper. Pensla med
uppvispat ägg. Skär smördegen i fyrkanter,
ca 8x8 cm. Grädda mitt i ugnen ca 10 min. 
Låt svalna. Skär av toppen på smördegen och
använd som lock. Rosta kokosen i torr stek-
panna ca 2 min. Låt svalna. Vispa grädden.
Skiva jordgubbarna. Blanda kokos, grädde och
florsocker. Lägg hälften av jordgubbarna på
smördegsbottnarna. Fördela kokosgrädden på
bottnarna. Lägg på resterande jordgubbar. 
Sätt på locken och pudra över florsocker.
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Länsa jordgubbslandet

Jordgubbar är sommar! För vad smakar mer 

somrigt än sockersöta solvarma bär med en stor

klick lättvispad grädde. Men det finns fler ljuvliga

sätt att servera de röda gubbarna på. Här kom-

mer en rad somriga recept. Dessutom en efter-

frågad favorit i repris; Läcker sås till jordgubbar.

Limejordgubbar med vanilj / 4 port
En lätt marinering i honung och lime höjer
smaken på jordgubbarna ytterligare ett snäpp.

1 liter jordgubbar
1/2 dl honung
1 tsk rivet limeskal

Sås:
2 dl gräddfil
2 tsk vaniljsocker
2 tsk florsocker

Skiva jordgubbarna. Blanda honung och lime-
skal. Häll limehonungen över jordgubbarna.
Blanda gräddfil, vaniljsocker och florsocker. 

Servera limejordgubbarna med såsen. 
Jordgubbscoupe / 6 port
Liten, men naggande god är den här 
synnerligen lättlagade desserten.

1/2 liter jordgubbar
2 1/2 dl Kelda vaniljsås
2 tsk rivet apelsinskal
10-15 små maränger

Skiva jordgubbarna. Vispa vaniljsåsen hårt.
Blanda vaniljsås och apelsinskal. Varva apelsin-
vanilj, jordgubbar och maränger i glas. Garnera
gärna med lite rivet apelsinskal.

Punschgratinerade jordgubbar / 4 port
Blott Sverige svenska gubbar har! Den här
supersvenska desserten med varma jordgubbar
och punch smakar ljuvligt.

1 liter jordgubbar
4 äggulor
1/2 dl florsocker
1 1/2 dl vispgrädde
3 msk punsch

Sätt ugnen på 225°. Rensa jordgubbarna 
och lägg dem ganska tätt i en ugnssäker form. 
Vispa äggulor och florsocker. Vispa grädden
och blanda ner äggsmet och punsch. Bred ut
smeten över jordgubbarna. Gratinera i övre
delen av ugnen i ca 8 min. 

Servera gärna med knäckflarn. Läcker sås till jordgubbar 4 port
Jordgubbar, stora, små, söta, mindre söta spelar
ingen roll. Vi älskar dem alla! Smakförhöj dem
ytterligare med en läckert gräddig sås.

1 dl matlagningsyoghurt
1 dl vispad Kelda mellangrädde
2 msk honung

Blanda ihop ingredienserna till såsen och 
servera till jordgubbarna.



Hungrig på fler recept? I Arlas kokbok på nätet hittar du 
massor av recept med allt från frukost till fest. Dessutom en rad 
matnyttiga tips, till exempel veckomenyer med inköpslistor och 
bordsplaceringsförslag till fina festen. Detta och mycket mer på:

www.arla.se/kokboken
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Nästa nummer av Arlaköket kommer i mitten av augusti.


