Jordärtskocksoppa

toppad med friterad schalottenlök

DU BEHÖVER:
• 500 g jordärtskockor
• 5 potatisar
• 4 schalottenlökar
• 1 grönsaksbuljongtärning
• ca 1 1/2 l vatten
• 1 dl vispgrädde
• färsk timjan
• salt och svartpeppar
• rapsolja och olivolja
GÖR SÅ HÄR:
Skala jordärtskockor och potatis och dela i mindre bitar.
Skala lökarna och finhacka 2 stycken. Stek den hackade
löken i lite rapsolja tills den mjuknar, tillsätt potatis och
jordärtskockor. Tillsätt därefter grönsaksbuljong och
vatten. Koka tills jordärtskockorna och potatisen är
mjuk. Mixa soppan slät med en mixer, tillsätt grädden
och koka upp. Smaka av med salt och peppar.
Skär de andra två schalottenlökarna i tunna skivor.
Häll rapsolja i en kastrull ca 2 cm och värm till ca
150 grader. Fritera tills löken får fin färg, låt rinna av
på hushållspapper, salta.
Häll upp soppan i tallrikar, toppa med den friterade
löken, timjan och olivolja. Smaklig måltid!

Palsternacksbullar
DU BEHÖVER FÖR CA 16 ST:
• 50 g jäst
• 5 dl vatten, 37 gradigt
• 2 msk rapsolja
• 2 tsk salt
• 1 msk socker
• 4 dl finriven palsternacka
• 1 dl solroskärnor + lite extra till topping
• ½ dl linfrön
• 12-13 dl vetemjöl
GÖR SÅ HÄR:
Smula ner jästen i en bunke. Tillsätt vatten, olja, salt,
socker, palsternacka, solroskärnor och linfrön. Tillsätt
mjölet lite i taget. Arbeta degen smidig i cirka 4-5
minuter. Låt degen jäsa i 30 minuter.
Dela den färdigjästa degen i 16 bitar, forma varje
bit till en rund bulle. Lägg bullarna på plåtar med
bakplåtspapper. Låt bullarna jäsa i 30 minuter. Värm
under tiden ugnen till 200 grader.
Pensla bröden med vatten och strö över solroskärnor.
Grädda bröden mitt i ugnen i cirka 10-15 minuter. Låt
svalna på galler innan du sätter tänderna i dina färdiga
palsternacksbullar!

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

