
#17 Alexander Johansson

·         Glass             ·         Chokladsås
·         Grädde              ·         Bananer
·         Maränger 

Tillagning:
 
1. Skiva bananerna 
2. Vispa grädden
3. Rör ihop allt och servera 

·         4 tunnskivade kycklingfiléer      ·         1 lime, saften 
·         2 msk smör             ·         2 vitlöksklyftor 
·         1 tsk salt             ·         4 valfria hamburgerbröd 
·         1 krm citronpeppar         ·         2 stora tomater 
·         2 avokadofrukter           ·         1 rödlök
·         1 1/2 dl gräddfil           ·         50 g valfri salladsblandning 

Tillagning:
1. Salta och peppra kycklingen.
2. Hetta upp smör och stek kycklingen ett par minuter per sida.
3. Kärna ur och gröp ur avokadofrukterna. 
4. Mosa avokadoköttet med hjälp av en gaffel och blanda med gräddfil.
5. Skala och finhacka vitloken.
66. Smaksätt avokadoröran med limesaft, hackad vitlök samt 
 lite salt och peppar. 
7. Rosta bröden.
8. Skala och skiva löken. 
9. Skiva tomaten. 
10. Lägg ihop kycklingen med sallad, skivad lök, tomat och 
 avokadoröra mellan bröden.
1111. Garnera och servera 

·         ca 0,7 liter rensade kantareller,     ·           0,5 dl mjölk
·         75 gram smör          ·         1 dl riven ost, gärna lagrad
·         2 msk finhackad schalottenlök     ·         ex. Västerbottenost eller parmesan
·         2 msk mjöl           ·         0,5 dl hackad persilja (valfritt)
·         2 dl grädde           ·         4 skivor vitt bröd

Tillagning:
1.    Rensa och dela svampen grovt. 
2.    Skala och hacka lök. 
3.    Fräs löken i hälften av smöret i en stor kastrull och tillsätt svampen. 
 Stek och rör i 5 minuter. 
4.    Pudra över mjölet och rör runt. 
55.    Tillsätt grädde och mjölk lite i taget och rör om till en tjock stuvning. 
6.    Smaksätt stuvningen med salt och vitpeppar. Finhackad persilja ger färg. 
 Hit kan du förbereda och ha stuvningen kall i kylen om du vill. 
7.    Skär ev. bort kanter på brödet. Stek bröden gyllenbruna i resten av 
 smöret några minuter på varje sida.
8.    Fördela svampstuvningen på bröden. 
9.    Fördela osten över svampstuvningen. Nu kan du servera kantarellmackorna 
  om du önskar men även gratinera dem med ost. 
10.  Sätt ugnen på grill och max värme. 
11.  Gratinera kantarellmackorna i ca 5-7 minuter tills de har fått färg. 
12.  Ta ut och servera kantarellmackorna.

Förrätt - 4 Kantarellmackor  

Varmrätt - 4 Kycklingburgare med avokadoröra 

Efterrätt - Marängswisch


