
Sidsjö Fastigheter informerar & önskar trevlig helg!

I år ställs de flesta firanden och  
sammankomster in så vi vill önska er en  

trevlig helg och passar på att bjuda på några  
enkla och billiga recept.  

Löser du korsordet och lämnar in det till oss  
senast 6/11 får du ett litet pris. Skriv namn och 
adress efter du löst det och lägg i vår brevlåda  

på Paviljongvägen 17.

Sidsjö Hotell & Konferens restaurang Gårdshuset 
har öppnat sin frukost för allmänheten igen.  

Frukost serveras vardagar 07-09. Lunch serveras 
10-13.30. Vill du ta med maten hem går det bra 

samt finns frysta matlådor finns att köpa.

Felanmälan till oss gör du enklast via ditt konto 
i Hogia, via mejl: info@sidsjofastigheter.se  

eller ring 060-15 26 15 kl.08-15.30.  
Vi vill undvika besök pga smittoriskerna.

Var rädd om er! 

Trevlig helg!



Lättlagade rödbetsbiffar 
med morötter
4 - 6 portioner

300 g rödbetor
200 g morot
1 gul lök
2 ägg
1-1,5 dl ströbröd
salt
peppar
smör/olja, till stekning
sallad, till servering
 
Gör så här
1. Riv rödbetor och morot 
på grova sidan av rivjärnet.
2. Finhacka löken och stek 
den tills den får färg.
3. Blanda sedan alla ingre-
dienser förutom salladsblad 
i en bunke. Låt seten stå 
och svälla i 5 min. Om sm-
eten känns för lös kan du 
tillsätta lite mer ströbröd.
4. Forma till små biffar 
och stek i smör eller olja 
ca 3 minuter på varje sida. 
Låt biffarna svalna och 
lägg upp tillsammans med 
salladen.

Korv Stroganoff
4 portioner 

500 g falukorv
1 gul lök
smör/olja, till stekning  
3 msk tomatpuré
2 tsk dijonsenap
2 dl grädde
salt
peppar
persilja, hackad

Gör så här
1. Dra av skinnet på 
falukorven och skär den 
1/2 cm tjocka bitar. Skala 
och hacka löken. Låt fettet 
bli ljusbrunt i en panna. 
Bryn korv och lök. Tillsätt 
tomatpuré, dijonsenap och 
rör om. Späd med grädde.
2. Smaksätt med salt och 
peppar. Koka ett par  
minuter. Rör i hackad  
persilja efter smak.
3. Servera med ris, kokt 
potatis, råris, quinoa eller 
pasta och en grönsallad.

Majs- och kesoplättar 
4 portioner

1 förp majskorn [ca 285 g]
3 ägg
1 dl vetemjöl
0,5 förp keso [ca 125 g]
1 krm salt
olja (eller smör)
 

Gör så här
1. Mosa majskornen med 
en gaffel. Vispa ihop äggen 
och blanda i mjöl. Rör ner 
majs, keso och salt. Värm 
lite smör eller olja i en  
stekpanna eller en plättlagg.
2. Klicka en matsked av 
smeten för varje plätt. 
Bryn ca 2 minuter på varje 
sida. Servera med fräscha 
grönsaker och eventuellt 
lite bacon.

Snabblagad gryta  
med fisk
4 portioner 

500 g fiskfilé (t ex kolja)
2 gula lökar
3 klyfta vitlök
olja
1 paprika
1 burk hela konserverade 
tomater
2 dl vitt vin (går även bra 
utan)
1 fiskbuljongtärning
salt
peppar
citron

Gör så här
1. Hacka eller skiva lök och 
vitlök och fräs i olja.
2. Skär paprikan i bitar och 
fräs den också.
3. Häll på tomatburken och 
vinet.
4. Lägg i fiskbuljong- 
tärningen och salta.
5. Låt puttra 15 minuter 
utan lock.
6. Lägg i fisken i bitar och 
låt den bli klar.
7. Smaka av med salt,  
peppar och citron.

Italiensk  
spaghettiomelett
4 portioner

4 ägg
500 g kokt spaghetti
200-300 g salami, strimlad
300 g parmesanost, riven
2 msk färsk persilja/basilika 

Gör så här
1. Vispa upp äggen i en 
bunke och tillsätt spaghetti, 
salami, parmesan och örter. 
Stek omeletten i olja på 
båda sidor på låg värme i 
en stekpanna. Omeletten är 
även god kall till frukost.

Lämna senast 6/11
Paviljongvägen 17,  
brevlåda Sidsjö Fastigheter/Kontorshotell 
Lycka till!

Namn:________________________________

Adress:________________________________

Korsord från kryss.se


