Lammgryta med spiskummin &
syrad majs och gurka

4

port

90
min

Ingredienser:
600 g lammgrytbitar
2 vitlöksklyftor
8 skalade pärllökar
3 msk matolja
½ krm spiskummin
2 dl kokta kikärtor
2 dl rödvin
½ tärning kalvfond
2 kvistar persilja
Syrad majs och gurka
½ skalad gurka
2 dl Green Giant majs
1 dl matlagningsyoghurt
1 kvist mynta

Gör så här:
Lammgryta:
Skär köttet i 2 cm stora bitar och finhacka vitlöken.
Bryn köttet gyllenbrunt runt om i olja.
Tillsätt vitlök, spiskummin, pärllök, vin och fond.
Sjud köttet till det är mjukt och sila.
Koka ihop såsen och smaka av med salt, peppar och
ev. spiskummin.
Vänd i kött, lökar, kikärtor och grovt hackad persilja.
Syrad majs och gurka:
Skär långa skivor av gurkan med en osthyvel och
strimla mynta.
Blanda majs, gurka, yoghurt och mynta.
Smaksätt med salt och peppar.

Pimpelfiske
- spänning på isen för hela familjen
Var får man pimpelfiska?
Pimpelfisket hör till allemansrätten, du behöver
alltså inte betala fiskevårdsavgift eller skaffa
fisketillstånd. Men det är inte fritt fram i alla
vattendrag. Det är förbjudet att fiska i forsar och
strömmar där det finns sikar eller laxar.
Dessutom gäller allemansrättens
allmänna bestämmelser
även pimpelfiskare att
verksamheten inte får störa
eller orsaka skada.
Säkerhet på isen
När du går ut på isen bör du alltid
tänka på följande: fastän isen är
tjock på ett ställe kan det ändå finnas
förrädiskt svaga ställen. Därför ska du, förutom
varma kläder och skor, ha med dig isdubbar
och i synnerhet sinnesnärvaro. Lyssna gärna på
väderrapporten innan du ger dig iväg.
Pimpelfiskarens utrustning
Vid pimpelfiske behövs isborr, pimpelspö,
pirk och beten. Det finns många slag
av både pirkar och beten. Vanliga beten
är: larver av flugor eller fjädermyggor,
metmaskar eller artificiella beten.

Visste du att:
Green Giant grundades redan 1903
i Le Suer Minnesota under namnet
Minnesota Valley Canning Company.

