
Grillad guacamoletortilla med mozzarella   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 st avokador 

1 st liten rödlök 

2 st tomater 

125 g mozzarella 

2 st vitlöksklyftor 

0,5 st lime, saften 

1,5 dl grovhackad koriander 

8st tortillas 

flingsalt, grovmalen svartpeppar och tabasco efter smak 

 

Gör så här: 

Dela avokadorna. Ta bort kärnorna och skär fruktköttet i tjocka skivor. Skala och skär rödlöken i tunna ringar. 

Skiva tomaterna tunt. Riv mozzarellan i mindre bitar och hacka vitlöken mycket fint.  

Fördela alltsammans över tortillabröden, pressa över limesaft, strö på koriandern och krydda med salt och 

peppar. Rulla ihop tortillabröden och fäst med tandpetare. Grilla tortillarullarna i ca 2 minuter på svag värme. 

Vänd på rullarna efter halva tiden. De är klara när de fått lite färg och mozzarellan har smält. 

 

 

 

 

 

http://mat-recept.eu/wp-content/uploads/2012/03/3374290101.jpg


Kyckling- och ost quesadillas med tomatsalsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 frp Old El Paso Corn Tortillas 

4 kycklingbröst, strimlade i små bitar 

250 g riven ost, hälften cheddar, hälften mozarella 

1 st röd lök 

1 burk Old El Paso Thick`n`Chunky Salsa 

1 burk majs 

smör 

Gör så här: 

Hetta upp en stekpanna med smör och fräs kycklingen tills den har fått en gyllenbrun färg och 

är genomstekt. Lägg kycklingen åt sidan, hetta upp panna på nytt med smör. Placera ett 

tortillabröd i stekpanna och skeda på ungefär en åttondel av salsan, kycklingen, rödlöken, 

majsen och osten. Stek tortillan i 1 minut tills undersidan är lätt gyllenbrun och frasig. Vik 

försiktigt över halva tortillan med hjälp av en stekspade och pressa ihop kanterna så att den 

försluts. Stek ytterligare några minuter tills den är frasig och gyllene. Gör samma sak med de 

återstående tortillabröden. Halvera och servera med tillexempel guacamole och sallad.  

 

 

 

 

 



Kycklingpaj 

 

 

 

  

 

 

 

1,5 dl  vetemjöl 

50 gram  smör 

1 msk  vatten 

1,5 msk  Old El Paso Jalapeños, hackade 

0,5 st  grillad kyckling 

1 st  gul lök(ar) 

150 gram  champinjoner 

smör 

100 g philadelphiaost 

0,5 burk Old El Paso Thick`n` Chunky salsa 

200 g cheddarost 

200 g isbergssallad 

3 st tomater 

250 g gurka 

 

 

 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 225°C. Gör pajdegen. Blanda mjöl och smör till en grynig massa i en bunke 

eller i matberedare. Tillsätt vatten och arbeta ihop degen. Låt vila kallt en stund. Tryck ut 

pajdegen i en smord ugnssäker form, och grädda ca 10 min. 

Rensa kycklingen och skär den i mindre bitar. Hacka löken och skiva champinjonerna. Bryn 

kyckling, lök och champinjoner i en stekpanna. Tillsätt salsa och Philadelphiaost. Rör om väl! 

Riv osten. Bred ut jalapeños och kycklingröra i pajskalet. Strö över osten.  

Gratinera 10-15 min eller tills osten smält. Servera med Old El Paso Picante Salsa Dip eller 

Thick´n Chunky Original Salsa och en grönsallad. 

 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/vetemjol
http://www.tasteline.com/Ingrediens/smor
http://www.tasteline.com/Ingrediens/vatten
http://www.tasteline.com/Ingrediens/Old_El_Paso_Jalapenos
http://www.tasteline.com/Ingrediens/grillad_kyckling
http://www.tasteline.com/Ingrediens/gul_lok_ar_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/champinjoner


Rotfruktsgratäng med kantareller och sidfläsk 

 

500 gram  palsternacka(or), små 

250 gram  jordärtskocka(or) 

1 st  morot/morötter, stor 

1 st  gul lök(ar) 

250 gram  kantareller 

100 gram  sidfläsk, rökt, eller 

bacon 

2 dl  grädde, valfri fetthalt 

2 dl  mjölk 

salt och peppar  

1 dl  riven ost, stark, eller 

finsmulad ädelost 

Gör så här: 

Skala och skär rotfrukterna i mindre bitar, skiva den skalade löken och lägg jordärtskockan i 

vatten när den är skalad. Ansa kantarellerna och dela i mindre bitar. Tärna sidfläsket smått. 

Sätt ugnen på 200 grader. 

Lägg kantarellerna i en kall stekpanna och sätt på värmen, låt all vätska koka ur svampen och 

tillsätt en klick smör. Stek svampen tills den börjar poppa och ta upp den ur pannan. 

Fräs fläsket, tillsätt löken, rotfrukterna och svampen. Krydda med salt och peppar och häll på 

grädde och mjölk.  

Slå upp alltsammans i en ugnsfast gratängform, strö över riven ost och ställ in i förvärmd 

ugnen ca 35 minuter. 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/palsternacka_or_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/jordartskocka_or_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/morot_morotter
http://www.tasteline.com/Ingrediens/gul_lok_ar_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/kantareller
http://www.tasteline.com/Ingrediens/sidflask__rokt
http://www.tasteline.com/Ingrediens/gradde
http://www.tasteline.com/Ingrediens/mjolk
http://www.tasteline.com/Ingrediens/salt_och_peppar
http://www.tasteline.com/Ingrediens/riven_ost


Salami- och fetaostinbakad kycklingfilé 

 

4 st  kycklingfiléer 

1 msk  smör till stekning 

salt och peppar  

8 skivor salami, tunt skivad 

125 gram  fetaost 

8 st  soltorkade tomater 

färsk basilika 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 150?°C. Stek kycklingen några minuter på vardera sidan så att den får en fin 

stekyta. Krydda med salt och peppar. Lyft upp köttet och skär ett snitt igenom det.  

Stoppa in skivor av salami och ost tillsammans med soltorkade tomater (som du klippt i 

mindre bitar) och en kvist basilika i snittet. Lägg kycklingen i en form och ugnsbaka i ca 20 

minuter eller tills köttet är klart. 

Skiva köttet på diagonalen och lägg upp det på ljummen sallad av färsk spenat, 

cocktailtomater, rödlök, selleri, paprika, fetaost och valfria kokta bönor eller linser som 

värmts i stekpanna.  

Servera exempelvis med en enkel sås på yoghurt, vitlök och chili som körs i en mixer några 

sekunder tills den fått en jämn konsistens. 

 

 

 

 

 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/kycklingfile_er_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/smor
http://www.tasteline.com/Ingrediens/salt_och_peppar
http://www.tasteline.com/Ingrediens/salami
http://www.tasteline.com/Ingrediens/fetaost
http://www.tasteline.com/Ingrediens/soltorkade_tomater


Tacopaj 

 

3 Paprikor valfri färg 

400 g Nötfärs 

50 g Tacokrydda 

1½ dl Vatten 

4 Tomater grov hackade 

1 Gul lök hackad 

5-10 Pfefferoni fin hackade 

4 msk Majonnäs 

2 dl Creme fraiche 

200 g Riven ost  

 

Gör så här  

Fräs nötfärsen i en stekpanna. Strö över tacokryddorna blanda häll på vattnet låt kryddorna 

puttra in i köttfärsen. 

Dela paprikorna på längden ta ur kärnhuset lägg dem i en smord ungsform. Fördela köttfärsen 

i halvorna. 

 

Hacka tomater, lök och pfefferoni. Blanda creme fraiche och majonnäs tillsätt riven ost rör 

om. Blanda ner tomat, lök och pfefferoni hacket rör om. Bred över de köttfärs fyllda 

paprikorna.  

 

Gräddas i 225 grader mitt i ugnen ca 20-30 min eller tills den fått fin färg. 

 

Man kan även använda hela paprikor, skär ett snitt så de står stadigt i formen. Fyll med färs 

och toppa med röran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloumisallad 

 
 

1 paket grilloumi 

lite citronsaft 

grönsallad 

tomater 

oliver 

fetaost 

rödlök 

olivolja 

crème fraiche 

smör att steka i 

Gör så här: 

Stek grilloumin i smör. Stänk på lite citronsaft. 

Skiva grönsakerna i små delar och lägg på en tallrik. 

Placera grilloumin ovanpå och strö över lite fetaost, oliver och en klick crème fraiche och 

ringla över livolja. 

Tips! 

Andra ingredienser som passar: avokado och mozarella. 

Smaksätt med lite balsamvinäger. 

Det går även bra med vanlig halloumi. 

 

 

http://levamedlchf.se/halloumisallad/


Ost- och skinkmuffins 

 

5 ägg 

1 dl grädde 

1,5 dl riven ost 

1 dl strimlad rökt skinka 

1 msk gräslök 

salt och peppar 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 175 grader. 

Rör ihop ägg, vispgrädde och ost i en bunke. 

Blanda in strimlad, rökt skinka och smaksätt med salt och peppar. 

Häll smeten i muffinsformar och grädda i ugnen i ca 20 minuter. 

Tips! 

Använd gärna en muffinsplåt så formen håller bättre. 

Avsluta de sista 5 minuterna med att sätta på grillfunktionen så muffinsarna får lite mer färg. 

Variera med valfria fyllningar som salami, soltorkade tomater, valnötter, chèvre osv. 

 

 

 

 

 

http://levamedlchf.se/ost-och-skinkmuffins/
http://levamedlchf.se/ingredienser/agg/


Champinjon- och köttfärsgratäng 

 

500 g köttfärs 

1 purjolök 

1 burk krossade tomater 

200g riven ost (en påse) 

7 stora champinjoner 

smör 

1 broccolibukett 

125g mozarella (ett paket) 

1 dl vispgrädde 

salt och peppar 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 225 grader. 

Bryn köttfärs och purjolök i en stekpanna. 

Tillsätt sedan krossade tomater, salt och peppar. Eventuellt lite starka kryddor. Låt puttra på 

medelvärme i ca 15 minuter. 

Smörj en ugnsform, hacka champinjonerna i skivor och lägg dem i botten. 

Skär broccolin i små buketter och mozarellan i tärningar. Lägg i ugnsformen. 

Fördela köttfärsröran i formen, täck över med riven ost och ringa över grädden. 

Grädda mitt i ugnen i ca 20 min. 

 

 

 

 

http://levamedlchf.se/champinjon-och-kottfarsgratang/


Heta kycklingklubbor med tsatsiki 

 

1 kg kycklingklubbor 

 

Marinad 
4 msk olivolja 

3 msk pressad citron 

1 msk soja 

1 msk tomatpuré 

1 tsk chiliflingor 

2 msk flytande honung 

Gör såhär 

Sätt ugnen på 225 grader. 

Rör ihop marinaden och smeta in det i kycklingklubborna. Låt kycklingklubborna ligga i 

marinaden i minst 1 timme innan tillagning så smakar de godare. 

Lägg kycklingklubborna i en ugnsfast form och stek i ca 30 minuter. 

 

Tsatsiki 

 

1 gurka 

1 tsk salt 

2 dl turkisk yoghurt 

2 vitlöksklyftor 

2 krm svartpeppar 

Riv gurkan med ett rivjärn. Krama ur vattnet och salta. 

Häll i yoghurt, pressad vitlök. Peppra. 

 

http://levamedlchf.se/heta-kycklingklubbor/
http://levamedlchf.se/tsatsiki/


Broccoli och kycklinglåda 

 

2 kycklingfiléer 
1 ägg 
300g broccoli 
2 dl grädde 
1 dl crème fraiche 
2 msk kycklingfond 
1-2 msk sambal oelek 
smör att steka i 
salt och peppar 

Gör så här: 

Koka upp broccolin och låt sedan rinna av ordentligt. 

Dela kycklingfilén i ca 5-6 bitar och stek nästan klara i smör, salta och peppra. 

Lägg broccolin i en ugnsform och lägg kycklingen över. 

Vispa ihop grädde, ägg, creme fraiche, kycklingfond och sambal oelek. 

Ringla gräddsåsen över kycklingen och broccolin och sätt in i ugnen på 200 grader ca 14-20 

minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

http://levamedlchf.se/broccoli-och-kycklinglada/
http://levamedlchf.se/ingredienser/agg/


Gratinerad kassler med svampstuvning 

 

800 g kassler 

250 g broccoli 

1 st silverlök eller rödlök 

1 st zucchini 

1 st röd paprika 

Svampstuvning 

5 msk vetemjöl 

5 dl vispgrädde 

1 tsk salt 

1 krm vitpeppar 

500 g champinjoner 

150 g riven ost 

Gör så här: 

Skär kasslern i 1 ca tjocka skivor och lägg på ena sidan av en ugnsform. Skär broccoli och paprika i 

bitar. Skiva zucchini och finhacka löken. Lägg broccoli, paprika, lök och zucchini på andra sidan 

formen. Gör stuvningen. Skiva svampen. Blanda ut mjölet med 2 dl grädde till en jämn smet, späd  

med 1 dl och tillsätt därefter resten. Tillsätt salt och peppar. Låt koka upp och när smeten blivit tjock 

och det kommer någon bubbla, sänk värmen lite och tillsätt en tredjedel av svampen i taget. Mosa 

ner dem med vispen. När de blir varma krymper de och avger vätska som gör att stuvningen blir 

något lösare. Häll stuvningen över kasslern och riv över osten. Gratinera mitt i ugnen i 250 grader i ca 

15 minuter. 

 

 

 

 



Snabb korvgryta 

 

1 st gul lök  

1 st purjolök  

2 st vitlöksklyftor  

2 msk smör  

600 g falukorv  

3 dl grädde  

3 msk tomatpuré  

1 msk sockerfri soja  

1 krm grovmalen svartpeppar  

1 tsk sambal oelek (stark), valfritt  

1 msk kalvfond  

Salt  

nymald svartpeppar  

ruccola  

 

Gör så här: 

Skär lök, vitlök och purjolök i skivor och stek dem mjuka i smör på låg värme i en gryta.Skär 

korven i 1 cm tjocka skivor och halvera dem. Höj värmen och stek korven tillsammans med 

löken.När korven fått lite färg, slå på grädden och smaka av med kryddor och fond. Låt det 

koka ihop i 5–10 minuter. 

Servera toppad med rucola tillsammans med blomkålsris. 

Enkelt blomkålsris 
Riv ett stort blomkålshuvud på den grövsta sidan av rivjärnet. 

Släpp sedan ner i kokande vatten cirka 10 sekunder. Häll av i durkslag. 

 

 



Amerikanska kardemummapannkakor 

 

6 ägg  

400 g cream cheese  

1 dl gammaldags mjölk eller kokosmjölk  

3 dl mandelmjöl  

2 msk fiberhusk  

½ tsk vaniljpulver  

1 tsk kardemumma  

2 tsk bakpulver  

2 msk honung 

 

 

Gör så här 

Blanda ägg, cream cheese och mjölk väl med en elvisp. 

Tillsätt alla torra ingredienser och honungen och vispa igen till en slät smet. Låt stå i 5 

minuter. 

Grädda i smör i en stekpanna på medelvärme. 

Njut pannkakorna varma eller kalla tillsammans med färska bär och en klick grädde. 

 

 

 

 

 

 

 



Glasnudlar carbonara 

 

2 st gula lökar  

300 g tärnad bacon eller tärnat sidfläsk  

3 st ägg  

4 dl grädde  

100 g riven parmesanost + 25 g riven parmesanost att toppa med  

Salt  

svartpeppar  

2 paket shiratakinudlar  
 

Gör så här: 

Finhacka löken. Hetta upp en stekpanna på medelhög värme och stek bacon och lök tills 

baconet är knaprigt och löken genomstekt. 

Vispa under tiden ihop ägg, grädde och den rivna parmesanosten med en gaffel. 

Tillsätt bacon och lök i gräddblandningen. 

Smaka av med salt och peppar. 

Tillred nudlarna och blanda med gräddsåsen. 

Toppa med lite riven ost. 

Servera direkt i djup tallrik. 

 

 

 

 

 

 

 



Köttfärslimpa med svampsås 

 

1 st gul lök  

1 pkt bacon  

3 st ägg  

600 g köttfärs av valfri sort  

Salt  

peppar  

250 g champinjoner  

1 tsk soya  

2 dl crème fraiche  

gröna salladsblad  

 

Gör så här 

Sätt ugnen på 175 grader. Hacka lök och bacon fint. 

Blanda med äggen och köttfärsen. Krydda med salt och peppar. 

Forma en limpa i en ugnsfast form och låt stå i ugnen i 30–40 minuter. 

Skiva svampen och fräs den i en stekpanna tills vätskan försvunnit. 

Häll sedan i spadet från formen med köttfärslimpan och blanda med soya och crème fraiche. 

Låt koka upp och smaka av med salt och peppar. 

Servera köttfärslimpan med såsen och sallad 

 

 

 

 

 



Köttfärssås med zucchinipasta 

 

400–600 g blandfärs eller fläskfärs  

1 st stor lök  

2–3 vitlöksklyftor  

1 st pepparfrukt, finhackad (frivilligt)  

Smör/olivolja att steka i  

1 msk tomatpuré  

0.5 st förpackning krossade tomater  

Salt  

peppar  

Fond eller japansk soja för smaksättning  

1 tsk oregano  

2–3 dl vispgrädde  

riven smakrik ost  

 

 

Gör så här 

Fräs köttfärsen i smör och olivolja. Maka färsen åt sidan, sänk värmen och lägg i den 

hackade löken. När löken fått färg slår du i resten, rör om och låter såsen koka samman. 

Smaka av. Servera med zucchinipasta. Strö på riven ost. 

Några gröna blad och en tomatklyfta gör tallriken gladare. 

 

Zucchinipasta. Strimla zucchini med osthyvel och koka strimlorna i lättsaltat vätten i 5-10 

sekunder. Häll av i durkslag 

 

 



Fläskfilégryta med sallad och guacamole 

 

400 g fläskfilé  

3 kryddstarka korvar, totalt ca 150 g  

2 röda paprikor  

smör att steka i  

3 dl grädde eller kokosmjölk  

salt och peppar  

salt och peppar  

2 avokador  

2 vitlöksklyftor  

1 dl crème fraiche  

1 lime  

malen chilipeppar  

salladsblad  

 

 

Gör så här: 

 

Putsa fläskfilén och skär den i bitar. Skär korven i slantar. Kärna ur och strimla paprikan. 

Stek fläskfilén i smör så att den får lite färg. Lägg över den i en gryta. Stek också korven och 

lägg över den i grytan. Häll över grädden och låt allt koka upp. 

Tillsätt paprikan och låt allt puttra på svag värme ca 10 minuter. Smaka av med salt och 

peppar.  

Kärna och gröp ur avokadon. Mosa den i en skål och pressa i vitlöksklyftorna. Blanda med 

crème fraiche. Pressa saften av limen. 

Smaka av guacamolen med limesaft, salt och chili. Servera grytan med guacamole och 

salladsblad. 

 



Laxbullar 

 
500 g laxfilé, benfri  

1 st ägg, stort  

2 msk Fiberhusk  

0.5 st citron, saft  

Salt, efter smak  

Vitpeppar, efter smak  

1 dl sesamfrön, hela  

4 msk smör, till stekning  

 

Gör så här 

Skär laxen i mindre bitar och lägg i en matberedare tillsammans med ägg, fiberhusk, 

citronsaft, salt och vitpeppar. Mixa till en slät smet. Använder du färdig laxfärs är det bara att 

blanda övriga ingredienser med laxen i en bunke. Smaka av om du vill ha mer salt eller 

peppar. Låt färsen stå i 10 minuter. Forma färsen till små bullar. 

Häll sesamfrön i en djup tallrik och lägg ner en bulle i taget. Fördela fröna jämnt över 

laxbullen. Bryn smör i en stekpanna och lägg ner de sesamrullade fiskbullarna. 

Stek cirka 10 minuter på medelhög värme, gärna i omgångar så det inte blir för trångt i 

stekpannan. Skaka försiktigt pannan då och då så behåller de formen. 

Servera gärna tillsammans med blomkålsmos spetsat med philadelphiaost. 

 

Blomkålsmos 

Koka blomkålen tills bitarna är mjuka. Häll av vattnet. Lägg i en rejäl klick smör och mixa 

med stavmixer. Krydda efter smak och blanda i grädde till önskad konsistens.  

 
 



Blomkålsrösti 

 

5 dl blomkålsmos eller kokt mixad blomkål  

2 st ägg  

1 msk Fiberhusk  

100 g smakrik ost  

smör att steka i  

 

 

Gör så här 

Blanda blomkålsmoset med ägg och fiberhusk i en bunke. 

Riv osten och blanda med övriga ingredienser. 

Klicka ut smeten i en stekpanna med smör och platta till så det blir små plättar. 

Stek på medelhög värme och vänd när de är gyllengula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chili con carne 

 

500 g köttfärs  

2 st lök, gul  

2 st vitlöksklyftor  

2 st paprika, röd  

2 st tomater, stora  

1 burk kidneybönor  

1 burk svarta bönor  

2 msk smör  

0.5 dl tomatpuré  

500 g krossade tomater  

1-3 krm salt  

2 krm peppar  

1 tsk starkt paprikapulver eller chilipulver  

 

Gör så här 

Skala och finhacka lök och vitlök. Skölj, kärna ur och tärna paprikan. 

Tärna tomaterna. Sila och skölj bönorna noggrant. 

Fräs lök, vitlök, köttfärs och tomatpuré i smör. 

Tillsätt krossade tomater, tärnade tomater, bönor, salt, peppar och chilipulver. 

Låt småputtra i 10 minuter. 

Servera med en stor klick crème fraîche och en god sallad. 

 

 

 



Tunnbrödsrulle med tonfisk 

 

600 g potatis 

2 burkar tonfisk i vatten (à 185 g) 

2 dl lättcrème fraiche 

1 vitlöksklyfta 

2 msk sweet chilisås 

salt och peppar 

1 rödlök 

1 röd paprika 

4 bitar mjukt tunnbröd 

1 huvudsallad 

 

Gör så här 

 

Skala och koka potatisen. Mosa den grovt. Låt tonfisken rinna av. Finfördela den och blanda med 

crème fraiche, pressad vitlök och sweet chilisås. Smaka av med salt och peppar. Skala och skiva 

löken. Dela, kärna ur och strimla paprikan. Lägg sallad, potatis, tonfiskröra, lök och paprika på 

brödet och rulla ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=potatis
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=tonfisk
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=l%C3%A4ttcr%C3%A8me%20fraiche
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vitl%C3%B6ksklyfta
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=sweet%20chilis%C3%A5s
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=salt%20och%20peppar
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=r%C3%B6dl%C3%B6k
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=paprika
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=tunnbr%C3%B6d
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=huvudsallad


Spätta med kräft- och äggsås 

 

400 g rödspättafilé 

4 port ris eller annat gryn 

2 ägg 

salt och peppar 

1 dl vetemjöl 

170 g kräftstjärtar i lake 

1 ask krasse 

2 dl crème fraiche 

1/2 citron 

ca 1 krm cayennepeppar (eller mer efter smak) 

2 morötter 

2 msk smör 

 

Gör så här 

 

Tina spättan. Koka riset eller grynen enligt anvisningen på förpackningen. Koka äggen 8 minuter. 

Dela spättan på längden och krydda den med salt och peppar. Vänd den i mjölet. Låt kräftorna 

rinna av. Skala och hacka äggen och klipp krassen. Blanda ägg, krasse och kräftor med crème 

fraiche. Riv citronskalet och pressa ur saften. Rör ner citronskal och saft i såsen. Smaka av med 

cayennepeppar, salt och peppar. Skala och riv morötterna på grova sidan av rivjärnet.  

Stek fisken i en panna i matfettet, 1–2 minuter på varje sida.  

Servera fisken med såsen, ris och rårivna morötter. 

 

 

 

 

http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=r%C3%B6dsp%C3%A4ttafil%C3%A9
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=ris
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=%C3%A4gg
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=salt%20och%20peppar
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vetemj%C3%B6l
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=kr%C3%A4ftstj%C3%A4rtar
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=krasse
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=l%C3%A4ttcr%C3%A8me%20fraiche
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=citron
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=cayennepeppar
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=mor%C3%B6tter


Pizza med parmaskinka, soltorkade tomater, mozzarella och basilika 

Deg 
3 dl vatten 

2 tsk salt 

6 dl mjöl 

0,5 paket jäst 

Tomatsås 

3 dl passerade tomater 

2 msk tomatpuré 

1 msk honung 

1 msk balsamvinäger 

0,5 tsk torkad basilika 

0,5 tsk oregano 

salt 

cayennepeppar 

1 st vitlöksklyfta 

Fyllning 

100 g mozzarella 

2 dl riven ost 

4 msk pinjenötter 

10 st soltorkade tomater 

100 g parmaskinka 

basilika 

 

Tillagning 

Degen: Blanda hälften av det ljumma vattnet i en bunke med smulad jäst. Rör om tills jästen 

har löst sig och tillsätt resten av vattnet. Blanda ner mjölet och salt, lite i taget och rör om till 

en deg. Knåda degen och tillsätt mjöl tills den precis släpper från kanten. 5 minuter i maskin 

eller 10 minuter för hand. Låt pizzadegen jäsa i 30 minuter under bakduk. Sätt ugnen på 250 

grader. 

 

Tomatsås: Hacka vitlöken och lägg i en kastrull och blanda ner passerade tomater, tomatpuré, 

caynnepeppar, honung, balsamvinäger, salt och örtkryddor. Koka ihop och låt småkoka några 

minuter. 

 

Sätt in de långpannor eller plåtar som du ska baka pizzan på så att de är varma när du lägger 

på pizzadegen.  

 

Fyllningen: Skär de soltorkade tomaterna i strimlor. Skiva mozzarellan Skär parmaskivorna i 

två delar. Riv osten. Rosta pinjenötterna lätt. Dela degen i 4 delar eller gör en stor pizza. 

Kavla ut. Ta ut den varma bakplåten och pensla med olivolja. Lägg på pizzan. Du kan baka i 

omgångar om du gör små pizzor. 

 

Fördela tomatsås på degen. Lägg på mozzarellan och den rivna osten. Grädda i ca 10 minuter.  

Ta ut pizzan och fördela skinka, soltorkade tomater, pinjenötter, ruccola och basilika över 

pizzan. En sallad är gott till. 



Kycklingwok med chili och cashewnötter 

 

 

1 knippe broccoli 

2 st röda paprikor 

1 st gul lök 

1 st röd chilifrukt 

1 st vitlöksklyfta 

1,5 dl cashewnötter, rostade 

4 st kycklingfiléer 

1,5 msk olivolja 

1 tsk sesamolja 

salt 

 

Till servering 

1 st lime i klyftor 

färsk koriander 

200 g fullkornsnudlar 

 

 

Tillagning 

Skär broccolin i bitar och skölj noggrant. Skär paprikan o löken i klyftor. Finhacka chilin och 

vitlöken.  

Rosta cashewnötterna i en torr stekpanna. 

Skär kycklingen i bitar och stek i olivolja tills den är nästan genomstekt. Tillsätt grönsakerna, 

vitlök och chili. Stek i ca 5 minuter till och kontrollera att kycklingen är genomstekt. Rör ner 

kokta fullkornsnudlar. Tillsätt sesamolja och krydda med salt.  



Laxpudding 

 

 

150 g rökt lax 

400 g laxfilé 

500 g fryst hel spenat 

smör till stekning 

4 dl vispgrädde 

1 litet paket avrunnen Keso 

5 ägg 

1 1/2 dl majonäs 

nymald svartpeppar 

några matskedar dill 

lite salt 

 

Gör så här: 
Sätt ugnen på 200 grader. 

Tina spenaten i en kastrull med lite vatten på svag värme. Låt spenaten rinna av och stek 

därefter i smör. Fördela den stekta spenaten i botten på en smord ungsfast form. Salta och 

peppra på spenaten. 

Dela laxen i mindre bitar och blanda med de övriga ingredienserna och häll över spenaten. 

Sätt in mitt i ugnen och grädda i 1 timme. Kolla efter ca 40 minuter. Då brukar den ha fått bra 

med färg så då kan man täcka med aluminiumfolie. 

 

 

 

 



Grillade hamburgare med dressing 

 

Hamburgare: 

1 kg nötfärs  

2 dl rökig bbq-sås  

2 pkt bacon  

lite vatten  

salt, peppar  

Hamburgerdressing: 

100 g bostongurka  

100 g majonäs  

1 st gul lök (finhackad)  

1.5 dl ketchup  

 

 

Gör så här 

Hamburgare: Blanda samman nötfärs och vatten så att det klibbar lite. 

Hacka baconet fint och blanda samman färs, bacon och bbq-sås. Smaka av med salt och 

peppar. 

Forma små hamburgare och grilla. 

Hamburgerdressing: Blanda samman allt och ställ svalt tills servering. 

Servera hambugarna med valfria tillbehör: Tex sallad, tomat, lök och bröd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Helstekt fläskkarré med grillade grönsaker 

 

2 kg fläskkarré  

Grönsaker  

Kryddblandning: 

1 msk Torkat Chilli pulver  

1 msk Chili flakes  

1 msk Rökt paprika pulver (Piemento)  

1 msk ingefära  

1 msk vitlökssalt  

Grovmalen svartpeppar från kvarn  

 

Gör så här 

Blanda samman torkat chilli pulver, chili flakes, rökt paprika pulver (piemento), ingefära, 

vitlökssalt och grovmalen svartpeppar. 

Knid in kryddblandingen i köttet. Grilla runt om karrén i 6-7 min. 

Lägg köttet i mitten av grillen på indirekt värme i ca 25-30. Köttsaften skall vara 

genomskinligt ljus när man skär i köttet. 

Låt köttet vila 5-10 min innan man skär upp och serverar det. 

Grönsaker: Välj grönsaker du tycker om tex: Paprika, Bifftomater, vårlök, sparris. Smaksätt 

dom med salt, peppar och olivolja. 

 

 

 

 

 

 

 



Helgrillad fläskfilé och potatissallad med äpple 

 

2 st hela fläskfiléer  

flingsalt  

svartpeppar från kvarn  

Potatissallad med äpple 

1.8 kg färsk potatis  

6 st stora äpplen  

4 dl majonnäs  

5 dl crème fraiche  

0.5 dl kapris  

3 msk dijonsenap  

flingsalt  

svartpeppar från kvarn  

0.5 klyfta vitlök  

1 knippe salladslök, det gröna  

Gör så här 

Tänd grillen och fördela kolen på ena sidan av grillen. Salta och peppra filén.Pensla med 

glazen.Grilla filéerna tills de fått gyllene färg. Flytta dem till andra sidan och lägg på locket. 

Grilla köttet 10-15 minuter och låt gå klart i eftervärmen. 

Potatissallad med äpple: Koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten. Häll av vattnet och skiva 

potatisen i ½ cm tjocka skivor medan den är ljummen och lägg i en stor serveringsskål. Tärna 

ner äpplen.Tillsätt majonnäs, créme fraiche, kapris och Dijon senap. Smaksätt med flingsalt, 

svartpeppar och riven vitlök.Skiva det gröna på salladslökarna och blanda med salladen. 

 

Äppelglaze till fläskfilé 

1 dl äppelmos  

0.5 dl japansk soja  

1 dl ketchup  

2 st klyftor vitlök  

1 msk fänkålsfrö  

3 msk flytande honung  

Gör så här: Blanda samman äppelmos, soja och ketchup i en skål. Riv ner vitlök och 

smaksätt med nystötta fänkålsfrön och honung. 



Per Morbergs sparrissoppa 

 

500 g grön sparris  

5 st schalottenlökar  

5 dl vispgrädde  

5 dl kycklingbuljong  

1 dl vittvin  

salt  

peppar  

 

 

Gör så här 

Skala sparrisen och skär upp i 1 centimeter långa bitar. Lämna gärna topparna oskurna. Koka 

upp lättsaltat vatten i en kastrull och koka sparrisbitarna och topparna i 2-3 minuter. Häll 

sedan bort vattnet. 

Skala och hacka löken och fräs lätt i en kastrull. Häll över vinet och buljongen samt grädden 

och koka upp. 

Lägg sedan sparrisen i gräddsåsen (utom knopparna som skall vara garnityr). Låt koka i 10 

minuter och kör sedan i mixer. 

Smaka av med salt och peppar. Servera i soppskålar med sparrisknopparna som garnityr. 

 

 

 

 

 

 



Matjessillfilé med hackat ägg 
Matjessillfilé med hackat ägg, en riktigt härlig sommarrätt. 

 

300-400 g matjessillfiléer  

10-12 medelstora färskpotatis  

2 st rödlökar  

3 st ägg  

2 st citroner  

100 g smör  

Dill samt gräslök till garnering  

Salt, efter smak  

Peppar, efter smak  

färskpotatis  

 

 

Gör så här 

Koka och hacka äggen. Hacka rödlöken fint. 

Bryn smöret lätt i en kastrull.Lägg filéerna på tallrikar och strö över ägget och den 

finhackade löken. 

Ös över det brynta smöret och garnera med dill och gräslök.  

Ät med kokt fäskpotatis. 

 

 

 

 

 



Ångbåtsbiff 

 

 
4 skivor nötkött av ryggbiff, ca en och en halv cm tjocka  

3-5 st gula och röda lökar  

2 msk smör  

0.5 tsk salt  

1 krm socker  

1 dl köttbuljong  

2 dl kalvfond  

1 msk smör  

0.5 tsk salt  

1 krm nymalen vitpeppar  

Till servering 

potatis  

Lättkokta grönsaker  

 

 

Gör så här 

Skala och skiva löken. Stek den mjuk i smör på hög värme i en stekpanna. Strö på salt och 

socker och späd med buljong och kalvfond. 

Efterstek löken under lock ca 5 minuter. 

Stek biffarna i smör i en stekpanna, 2-3 minuter på varje sida. 

Krydda med salt och peppar. 

Servera biffarna med lök, potatis efter säsong och lättkokta grönsaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crêpes à la Prins Bertil 

 

2 st ägg  

2.5 msk vetemjöl  

2 dl kaffegrädde  

1 msk smält smör  

Fyllning 

2 dl hollandaisesås  

500 g oskalade räkor  

hackad dill  

Gratinering 

3 msk riven parmesanost  

2 msk smör  

 

 

Gör så här 

Crêpes 
Vispa äggen med lite av grädden. Tillsätt under vispning mjöl, salt och resten av grädden. 

Låt smeten svälla ca 30 minuter. Blanda ner det smälta smöret strax före gräddningen. 

Grädda små tunna pannkakor i en liten smord pannkakslagg, helst en crêpelagg. Grädda bara 

på ena sidan. Trava dem på varandra med den ogräddade sidan uppåt och med en bit 

smörgåspapper mellan varje, om de inte ska fyllas genast. 

Fyllning Blanda ner de rensade räkorna och dillen i hollandaisesåsen.Lägg en klick av 

fyllningen på varje pannkaka.  

Rulla ihop dem och lägg dem bredvid varandra på ett smort ugnsfast fat. Strö över osten och 

lägg på några små smörklickar. 

Strax innan servering Sätt ugnen på 250-275 grader.Gratinera i ugnen tills osten smält och 

pannkakorna fått vacker färg på ytan och är genomvarma. 



Per Morbergs kåldolmar 

 

1 st vitkålshuvud  

200 g nötfärs  

200 g fläskfärs  

0.5 dl grötris  

1 dl grädde  

1 dl mjölk  

2 st ägg  

3 krm salt  

2 krm nymalen peppar  

Knivsudd kryddpeppar  

2 msk smör  

2 msk sirap  

 

Gör så här 

Skär ur roten på kålet och lägg den i kokande vatten. Koka bladen mjuka och plocka bort 

allteftersom de lossnar. Låt inte koka för länge så de blir mjuka. 

Se till att få 8-10 blad. Koka riset och låt det svalna. Blanda färs med ris, ägg och 

gräddmjölk. Krydda. 

Lägg ut bladen och fördela färsen jämnt. Vik in kanterna och rulla till en dolme. Bryn 

ovansidan i smör. Lägg dem med skarven ner i en smörad ugnsform. 

Rippla på sirap och stek i ugnen 225 grader ca 25 min. Ös då och då. 

 

 

 

 



Blomkålsgratäng med rökt skinka 

 

500 g rökt skinka, skivad  

1 st blomkålshuvud, skivat  

8 st potatisar, skalade och tunt skivade  

0.5 l grädde  

2 dl mjölk  

4 st vitlöksklyftor, rivna  

Salsa 

1 st fänkål, tunt skivad  

2 st schalottenlökar, finhackade  

1 st apelsin, zest, filéer och saft  

2 st äpplen, tärnade  

1 knippe timjan, finskuren  

3 msk olivolja  

salt och svartpeppar att smaksätta med  

 

Gör så här 

Koka upp mjölk, grädde och riven vitlök i en stor kastrull. Tillsätt potatis och blomkål. Låt 

puttra några minuter, tills det börjar bli simmigt. Smaksätt med salt och peppar. Häll upp i 

form och kör in i ugnen på 200 grader i ca 30 minuter. 

Salsa 
Blanda fänkål, schalottenlök, äpple, apelsin, zest och saft i en skål. Smaksätt med olivoljan, 

timjan, salt och peppar. 

Servera skinkan till. 

 

 

 



Vitkålspasta med basilikakräm och rökt bog. 

 

Vitkålspasta 

0.5 st vitkålshuvud  

2 st gula lökar, tunt klyftade  

1 paket sugarsnaps eller sockerärtor, skurna på mitten  

Basilikakräm 

1 st vitlöksklyfta, skalad  

1 kruka basilika  

0.5 dl sötmandel, hackad  

Till servering 

Rökt bog, skivad  

ost, riven  

 

 

Gör så här 

Basilikakräm 
Mortla vitlöken tillsammans med basilika blad i en mortel. Tillsätt hackad mandel, riven ost 

och rapsoljan. Blanda och smaksätt med salt. 

Vitkålspasta 
Strimla vitkålen tunt. Fräs tillsammans med lökklyftorna så att det mjuknar. Tillsätt 

sugarsnaps, salt och svartpeppar. 

Rör ner basilikakrämen, blanda runt och lägg upp på tallrik. 

Toppa med rökt bog, lite riven ost och svartpeppar. 

 

 

 



Isterband med gräddstuvade jordärtskockor 

 

4 st isterband  

12 st jordärtskockor, skalade  

2 dl grädde  

1 st äpple, tunt skivat  

2 st rödlökar, tunt skivade  

1 ask rödbetsgroddar  

1 ask vitlöksgroddar  

0.5 st citron, saften  

salt  

smör att steka i  

 

 

Gör så här 

Koka jordärtskockorna mjuka i vatten. 

Snitta och stek isterbanden gyllenbruna i smör tillammans med äppleklyftorna. 

Häll av vattnet på jordärtskockorna och dela dem i bitar. 

Koka upp grädden och lägg i jordärtskockorna, smaksätt med salt och lite citronsaft. 

Blanda rödlöksskivorna med de stekta äppleklyftorna. 

Lägg upp isterbanden på ett fat, toppa med rödlök, äpple och groddar. 

Servera de gräddstuvade jordärtskockorna till. 

 

 

 

 



Stekt falukorv med primörer 

 

500 g falukorv  

200 g morot  

200 g potatis  

200 g lök  

200 g blomkål  

2 dl grädde  

1 dl öl  

2 msk senap  

salt  

peppar  

20 g smör  

knäckebröd  

 

Gör så här 

Skala och dela primörerna i stora bitar. 

Koka primörerna tills dem är mjuka igenom. 

Skiva falukorven och stek skivorna i smör på hög temperatur. 

Reducera ölen på låg värme tills hälften återstår. 

Slå på grädde och smaka av med senap, salt och peppar. 

Lägg de kokt primörerna i senapsstuvningen och vänd runt, servera med falukorven och 

knaprigt knäckebröd. 

 

 

 



Lax under pinjenöts- och koriandertäcke 

 

4 st laxfilé, portionsbitar  

200 g skalade räkor  

Pinjenöts- och koriandertäcke 

50 g pinjenötter  

0.5 kruka koriander, färsk  

1.5 msk margarin (här är det bäst med fast margarin)  

1 tsk pressad citron  

salt och peppar  

Gräddfilssås 

3 dl gräddfil  

2 tsk pressad citron  

salt och peppar  

Till servering 

potatis eller ris, gärna fullkorn  

sallad  

 

Gör så här 

Lägg laxfilébitarna på ett smort ugnsfast fat. Lägg räkorna ovanpå. 

Pinjenöts- och koriandertäcke 
Stöt pinjenötter och koriander i en mortel. Blanda med margarin, citron, salt och peppar till 

en bredbar röra. Lägg en klick av röran ovanpå räkorna. 

Stek fisken i 150 grader i 15–20 minuter. 

Gräddfilssås 

Blanda gräddfil, citron, salt och peppar till en sås. 

Servera laxen med gräddfilssåsen och kokt potatis eller ris och sallad. 

 



Sparrissoppa med parmesanost 

 

2 st schalottenlökar  

1 st vitlöksklyfta  

2 msk smör  

1 dl torrt vitt vin  

1 dl vispgrädde  

9 dl grönsaksbuljong  

250 g grön sparris  

1.5 dl riven parmesanost  

en skvätt citronsaft  

Salt  

vitpeppar  

1 st baguette och smör till servering  

 

Gör så här 

Skala och finhacka schalottenlökarna och vitlöken. 

Fräs löken mjuk i smör och tillsätt vinet, grädden och grönsaksbuljongen. 

Låt koka under omrörning ca 10 minuter och finstrimla under tiden sparrisen. 

Lägg sedan i sparrisen och låt soppan sjuda ytterligare ett par minuter. 

Mixa soppan slät och rör i parmesanosten. 

Smaka av med citron, salt och peppar. 

 

 

 

 



Långbros senapsstekta strömming med tomat 

 

600 g strömmingsfilé  

1 dl crème fraiche  

2 msk dijonsenap  

1 st tomat  

Persilja, dill och gräslök till garnering  

Grovt rågmjöl  

Smör till stekning  

2 dl vispgrädde  

 

Gör så här 

Blanda crème fraiche och dijonsenap. 

Lägg ner strömmingsfiléerna i blandningen och låt marinera i kylen över natten. 

Finhacka tomaten och örterna. 

Ta upp filéerna ur marinaden och vänd dem i rågmjöl. 

Stek dem gyllenbruna i smör i en stekpanna i cirka 2 minuter på varje sida. Slå över grädden 

och låt sjuda i cirka 3 minuter. 

Toppa med tomat och örter. 

 

 

 

 

 

 

 



Ljummen matjessill med potatis- och äppelsallad 

 

300 g matjessillfiléer  

Gräddfil, till servering  

Ljummen potatis- och äppelsallad 

4 st potatisar  

1 st rödlök  

1 st äpple, gärna Ingrid Marie  

1 st saltgurka  

1 knippe gräslök  

50 g smör  

 

Gör så här 

Lägg matjessillfiléerna i en ugnsfast form. Tärna potatisen fint. 

Skala rödlöken och äpplet och skär dem i tärningar. Tärna även saltgurkan. Finhacka 

gräslöken. 

Råstek potatisen i lite smör i 7–8 minuter. Blanda ner lök och äpple och stek vidare så att allt 

får lite färg. Vänd ner gurkan och gräslöken. 

Värm ugnen till 200 grader. Värm sillen i ugnen strax före servering i cirka 5 minuter. 

Bryn smöret i en kastrull. 

Strö den ljumma salladen över sillen och häll till sist över det brynta smöret. 

Servera med gräddfil. 

 

 

 

 

 



Kräftstjärtssallad med ägg 

 

400 g kräftstjärtar  

4 st romansallatsblad  

4 st ekbladssallatsblad  

0.25 st isbergssallatshuvud  

0.33 st slanggurka  

8 st rädisor  

8 st körsbärstomater  

4 st hårdkokta ägg  

0.5 dl majonnäs  

Dressing: 

2 msk olivolja  

1 tsk pressad citronsaft  

 

Gör så här 

Låt kräftstjärtarna rinna av. Skölj salladsbladen och låt även dem rinna av. 

Strimla isbergssallaten och skär gurkan i mindre bitar. Skär rädisor och körsbärstomater i 

fyra delar. 

Blanda samman isbergssallad, gurka, rädisor och tomater. Droppa över olivolja och citronsaft 

och blanda. 

Lägg upp salladsbladen på fyra tallrikar. Fördela isbergsblandningen bredvid. Toppa med 

kräftstjärtarna. 

Skala äggen och dela dem i halvor. Spritsa på majonnäsen och lägg på ägghalvorna. 

Dekorera gärna med dill och citron. 

 

 

 



Sallad med fetaost och färsk mynta 

 

100 g fårost  

100 gram röda coctailtomater  

0.5 st röd paprika  

0.5 st gul paprika  

10 cm gurka  

100 g kalamataoliver  

1 msk olivolja  

0.5 kruka färsk mynta  

flingsalt  

svartpeppar  

 

 

Gör så här 

Skär paprikan, fårosten och gurkan i kuber. 

Blanda dem med tomaterna och oliverna i en skål. 

Droppa över olivolja, samt strö över flingsalt, svartpeppar och hackad färsk mynta. 

 

 

 

 

 

 

 



Dillkött på Leif Mannerströms vis 

 

1.5 kg kalvkött, lammkott eller älgkalvkött, t.ex. rygg, bog eller rev  

1 st stor gul lök  

1 st purjolök     Dillsås 

2–3 morötter    3 knippen dill  

1 st palsternacka    1 msk mjöl  

salt     1 msk smör  

6 –8 vitpepparkorn    5 dl mustig buljong från köttkoket  

8–10 kryddpepparkorn    ev. 1–2 kalvbuljongtärningar 

4 st hela kryddnejlikor   2 dl gräddmjölk(1dl mjölk,1dl grädde)  

4 st lagerblad    2 msk ättiksprit (12 %)  

dillstjälkarna från såsen    4 msk socker  

1 tsk timjan     Salt, peppar 

6 –8 hela vitpepparkorn  

Gör så här 

Skala och skär löken i grova bitar. Ansa och skär purjolöken i snedabitar. Skala och skär 

morötter och palsternacka i sneda bitar. Lägg köttet i kallt vatten i en rymlig gryta och låt 

koka upp. Koka högst 1 minut, ta upp köttet med halslev och spola av det som hastigast.Gör 

rent grytan och koka upp köttet i nytt vatten (tänk på att det ska finnas plats for grönsakerna 

också). Mät upp hur mycket vatten du häller i. Tillsätt salt, börja med 1 tsk per liter vatten och 

smaka av sältan längre fram. När köttet kokat upp lägger du i löken, grönsakerna, 

dillstjälkarna och kryddorna och låter sjuda i max 1 timme. Har du ben med i köket är köttet 

färdigt när det släpper benen, annars kan du känna med en provsticka. Efter en halvtimme 

plockar du upp morötterna och palsternackan med en hålslev, de ska vara med igen vid 

servering. Ska köttet serveras samma dag kan du lägga på en kvarts koktid. Om det ska 

serveras dagen efter låter du det svalna i sitt eget spad. Ta upp köttet och skumma av 

buljongen till såsen. Kall buljong är lätt att skumma av, om den är varm vill fettet gärna flyta 

omkring. Men försök i alla fall. Om du har kokat köttet dagen före värmer du det i den 

buljong du inte behöver till såsen. Skär köttet i bitar. Hacka dillen till såsen ganska fint. Fräs 

mjölet i smöret i en kastrull. Späd med silad buljong och gräddmjölk. Smaka av buljongen, 

om den inte är tillräckligt kraftig i smaken tillsätter du 1–2 uljongtärningar. Såsen ska vara 

precis på gränsen mellan simmig och tjock. Börja smaksättningen med 1 msk ättiksprit och 2 

msk socker. Smaka av så att det är lagom balans mellan sött och surt. Smaka av med salt och 

peppar. Behövs det mer syrlighet tillsätter du ytterst lite ättiksprit. När du tycker att balansen 

ar bra vänder du ner dillen. Det ska vara rikligt med dill. Lägg slutligen ner köttet i såsen 

tillsammans med de sparade grönsakerna från köket och låt allt bli genomvarmt. 



Leilas Hot Quesadillas 

 

4 st stora tortillabröd  

100 g pizzamozzarella  

0.5 pkt stark salami  

0.5 kruka färsk oregano  

0.5 st mild, röd chili  

flingsalt  

svartpeppar från kvarn  

olivolja till stekning  

 

 

Gör så här 

Lägg ut två av bröden på en skärbräda och varva skivad mozzarella och salami ovanpå. 

Hacka oregano och chili, strö över och krydda med svartpeppar. 

Lägg de andra två bröden ovanpå som ett lock, och se till att det är lite mozzarella på toppen 

som limmar fast brödet. 

Stek i cirka en minut på varje sida i en het panna. Dela dem i 8 delar och servera direkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kassler med grönsaksremoulad 

 
300 g kassler 

2 dl turkisk matyoghurt 

1 msk senap 

2 msk hackad ättiksgurka 

1 msk kapris 

½ dl hackad gräslök 

2 tomater 

 

Gör så här 

Blanda yoghurt, senap, ättiksgurka, kapris, och hälften av gräslöken. Skär tomaterna i 

tärningar. Låt dem rinna av på hushållspapper. Vänd ner tomaterna i såsen. Skär kasslern i 

tunna skivor och lägg upp på ett fat. Strö över resten av gräslöken. Servera till remouladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostfrittata med kräftstjärtar 

 
6 ägg 

1 dl grädde 

3 dl riven ost 

½ tsk salt 

1 krm vitpeppar 

1 msk smör 

Vinägrett 

½ dl rapsolja 

1 msk pressad citronsaft 

salt och vitpeppar 

150 g kräftstjärtar 

1 ask babyspenat, ca 80g 

Flingsalt, vitpeppar och dill 

 

Gör så här 

Vispa ihop ägg och grädde lätt och blanda ner osten. Salta och peppra. Stek frittatan på hög 

värme i smör en kort stund, ca 1 min. Stäng av värmen och rör försiktigt i frittatan, den ska 

vara krämig. Blanda olja och citronsaft. Smaka av med salt och peppar. Blanda kräftstjärtar 

och spenat med vinäretten. Lägg spenat- och kräftvinägrett luftigt på frittatan. Strö över lite 

flingsalt och nymald vitpeppar. Garnera med dill.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatsallad med balsamicoyoghurt 

 
500g tomater i olika färger 

1 färsk lök 

2 msk olivolja 

1 tsk fransk senap 

½ tsk flingsalt 

1 krm svartpeppar 

2 avokado 

30 g ruccola 

Sås 

2 dl turkisk matyoghurt 

2 msk crema di balsamico 

2 krm salt 

 

Gör så här 

Skiva löken. Vispa ihop olja, senap, salt och peppar i en stor skål. Rör ner löken. Skär 

tomaterna i bitar och blanda ner dem i skålen. Dela avokadon och ta bort kärnan. Skär 

fruktköttet i bitar. Blanda ner avokado och ruccola i skålen. Ringla ner balsamico i yoghurten 

och blanda försiktigt. Servera såsen till tomatsalladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wraps med skinksallad 

 

1 liten rotselleri 

200 g kokt skinka 

15 gröna vindruvor 

2 dl gräddfil 

2 msk majonnäs 

1 msk pressad saft av citron 

1/2 tsk salt 

1 krm mald vitpeppar 

50 g valnötter 

4 stora tortillabröd 

gurka till servering 

 

Gör så här 

Skala och skär sellerin i tunna stavar. Förväll sellerin i lättsaltat vatten i en kastrull. Spola 

hastigt av sellerin med kallt vatten och låt rinna av. 

Skär skinkan i strimlor. Skölj, halvera och kärna ur vindruvorna. 

Blanda gräddfilen med majonnäs. Smaka av med citronsaft, salt och peppar. Vänd ner selleri, 

skinka och vindruvor. 

Hacka valnötterna grovt och rör i skinksalladen. 

Fördela salladen på tortillabröden och vik ihop till wraps. Servera med stavar av gurka. 
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Legymsallad och skinka 

 
3 morötter 

2 dl frysta ärter 

1 äpple 

1 saltgurka 

3 dl gräddfil 

1/2 dl majonnäs (gärna lättmajonnäs) 

1 msk senap 

1 tsk pressad saft av citron 

1/2 tsk salt 

2 krm mald vitpeppar 

 

Gör så här 

Skala och skär morötterna i små tärningar. Koka morötterna i lättsaltat vatten ca 5 min. 

Lägg i ärterna och låt dem koka med när ca 2 min återstår av koktiden. Spola hastigt av 

grönsakerna med kallt vatten och låt dem rinna av. 

Skala, kärna ur och fintärna äpplet. Småhacka gurkan. 

Blanda gräddfilen med majonnäsen. Smaka av med senap, citronsaft, salt och peppar. 

Vänd ner grönsaker, äpple och gurka. Låt salladen stå kallt till servering. 
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Grillade laxspett med sallad och gurkyoghurt 

 

500 g laxfilé 

1/2 dl olivolja 

1/2 plocksallatshuvud 

1 kruka romansallat 

1 rödlök 

1 hel saltgurka 

2 dl matlagningsyoghurt 

2 msk honung 

salt 

svartpeppar 

 

 

Gör så här 

Putsa laxfilén och skär den i fyrkantiga bitar. Trä upp dem på fyra spett (för 4 port). Pensla laxen 

med olivolja. 

Riv sallaten och finstrimla den skalade rödlöken. Fintärna saltgurkan. Blanda yoghurten med 

honung och saltgurka. 

Grilla laxspetten på hög värme ca 2 minuter på var sida, salta och peppra. 

Blanda sallaten och löken med hälften av yoghurtsåsen. Lägg upp en liten hög av salladen på 

varje tallrik. Lägg på laxspetten och slå lite extra sås runtom 
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Sallad med ostyoghurt och strimlad kassler 

 
4 ägg 

100 g ädelost 

2 dl matlagningsyoghurt 

1 msk färskpressad citronsaft 

1 tsk socker 

salt och peppar 

500 g vinmarinerad kassler 

10 rädisor 

1 ask körsbärstomater (à ca 150 g) 

150 g spröd, blandad sallad t ex frisée eller lollorossosallad 

Till servering: breadsticks  

Gör så här 

Lägg äggen i kallt vatten. Koka upp och sjud i ca 7 minuter. Skölj i kallt vatten. Skala och 

dela äggen i klyftor. 

Gaffelmosa ädelosten med yoghurten till en jämn och smidig konsistens. Smaksätt med 

citronsaft, socker, salt och peppar. Putsa kasslern. Skär tvärs över i 1 cm tjocka skivor. Skär 

skivorna i 1/2 cm tjocka strimlor. 

Skölj och skiva rädisorna fint. Dela tomaterna. Riv salladsbladen. 

Blanda sallad, tomater, rädisor och ägg med yoghurtblandningen. Lägg upp hälften av 

salladen på tallrikar i luftiga högar. 

Fördela kasslerstrimlorna över och toppa med resten av salladen. 

 

Breadsticks: Skär långa, sneda skivor av 1 baguette. Rör ihop 1 pressad vitlöksklyfta, 2 msk 

olivolja och 2 msk finhackad persilja. Pensla skivorna med blandningen, salta lätt och rosta i 

ugnen på mellersta falsen i ca 10 minuter i 175°C. 
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Kasslerpytt 

 
10 potatisar 

1 palsternacka 

1 morot 

1 gul lök 

2 msk smör eller margarin 

400 g kassler 

1 dl djupfrysta ärter 

2 tsk curry 

1 tsk salt 

1 krm peppar 

2 dl crème fraiche 

2 msk sweet chili 

 

Gör så här 

 

Skala och tärna potatisar, palsternacka och morot. Skala och finhacka löken. Fräs alla rotfrukter i 

margarin eller smör i en stekpanna på medelstark värme tills de mjuknar. Skär kasslern i små 

tärningar. Blanda ner kassler och ärter i pannan. Krydda med curry, salt och peppar. Servera 

pytten med en sås av lättcrème fraiche smaksatt med sweet chili 
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Avokadoröra med bacon och tomat

 
1 paket bacon (à 140 g) 

1 salladshuvud 

2 tomater 

1/2 rödlök 

1 stor eller dubbelt så många mindre avokador 

1 tsk färskpressad citronjuice 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar 

ev tabasco 

 

Gör så här 

Stek baconet knaprigt och låt rinna av på hushållspapper. Riv salladen grovt och skär 

tomaterna i tunnaskivor. Skala och finhacka löken. Lägg upp allt på ett fat eller i små skålar. 

Dela avokadon på mitten, kärna ur och gröp ut köttet. Gaffelmosa köttet i en skål med 

citronjuicen. Krydda med salt och peppar. Servera till pannkakor 
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Palles soppa 

 
5 palsternackor (5 st motsvarar ca 500 g) 

1 gul lök 

1 msk smör eller margarin 

1 1/5 l grönsaksbuljong 

1 dl crème fraiche 

1/2 tsk salt 

1 krm mald vitpeppar 

1 paket bacon (à 140 g) 

1 knippa salladslök 

 

 

 

Gör så här 

Skala och skär palsternackorna i mindre bitar. Skala och hacka löken. 

Fräs palsternackor och lök i matfettet i en gryta, stor nog för soppkok. Häll över buljongen 

och låt koka under lock ca 15 min. 

Mixa soppan slät med mixerstav eller i en mixer. Rör i crème fraiche och smaka av med 

salt och peppar. 

Strimla baconen. Skölj och strimla salladslöken. 

Fräs bacon och salladslök utan extra matfett i en stekpanna. 

Toppa soppan med bacon- och lökfräset. 
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Gröna baconplättar med gräslökssås 

 

1 morot 

1 liten palsternacka 

150 g rotselleri 

1 squash 

1 paket bacon (à 140 g) 

3 ägg 

3 dl mjölk 

3 msk maizena majsstärkelse 

1 tsk basilika 

2 msk smör 

crème fraiche 

hackad gräslök 

sallad 

 

 

Gör så här 

Skala och riv med matberedarens fina skiva morot, palsternacka, rotselleri och squash. 

Strimla baconet. Fräs bacon och grönsaksrivet i baconfettet. 

Vispa samman ägg, mjölk, maizena, salt och basilika. Smält margarin eller smör och vispa 

ner i äggsmeten tillsammans med fräset. 

Hetta upp en plättlagg och smörj första gången. Häll ca 1 msk smet i varje hål. Grädda på 

båda sidor. 

Servera med crème fraiche smaksatt med hackad gräslök och en sallad 
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Kokt blomkål med senap- och mandelsås 

 

1 stort blomkålshuvud (à ca 750 g) 

2 dl crème fraiche 

2 msk senap 

1/2 dl finhackad sötmandel 

1 msk gräslök 

1/2 tsk salt 

1/2 krm peppar 

250 g prinskorv 

 

 

Gör så här 

Koka blomkålen i lättsaltat vatten i en kastrull. 

Blanda samman crème fraiche, senap, finhackad sötmandel, gräslök, salt och peppar. 

Låt blomkålen rinna av noga och lägg den på ett fat. Ringla såsen över och servera med 

prinskorv och knäckebröd 
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Cissis tonfisksallad 

 

4 ägg 

3 kiwi 

2 äpplen 

2 burkar tonfisk (à 185 g) 

1/2 dl jordnötter 

1 dl majonnäs 

1 dl gräddfil 

2 tsk curry 

1/2 chilifrukt 

1 krm salt 

1 krm socker 

grönsallad 

hackad gräslök 

1 formfranska 

 

 

Gör så här 

Hårdkoka äggen. Skala och skiva kiwi. Skala, kärna ur och tärna äpplen. Häll av vattnet 

från tonfisk. Dela i mindre bitar. Grovhacka jordnötterna. Skala äggen och skär i klyftor. 

Rör samman majonnäs, gräddfil, curry, chilifrukt, salt och socker till sås. 

Lägg sköljda salladsblad på ett fat. Fördela hälften av salladsingredienserna ovanpå. Bred 

över hälften av såsen. Lägg resten av salladsingredienserna ovanpå och ringla över resten 

av såsen. Garnera med hackad gräslök och jordnötter. Servera med bröd, gärna rostat 
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Morotssoppa med ädelost 

 
500 g morötter 

4 potatisar (4 potatisar motsvarar ca 250 g) 

12 dl grönsaksbuljong (tärning + vatten) 

saften av 1/2 citron 

1 tsk salt 

1 krm mald vitpeppar 

50 g ädelost 

1/2 dl grädde 

1 knippa gräslök 

 

Gör så här 

Skala och skär morötter och potatis i mindre bitar. Lägg bitarna i en gryta, stor nog för 

soppkok och häll över buljongen. Låt koka under lock ca 15 min. 

Mixa soppan slät med mixerstav eller i matberedare. Smaka av med citronsaft, salt och 

peppar. Smula i osten och rör tills den smält. Tillsätt grädden. Hacka gräslöken och rör i 

soppan. Servera soppan med bröd. 
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http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=gr%C3%B6nsaksbuljong
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http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=salt
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vitpeppar
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=%C3%A4delost
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=gr%C3%A4dde
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=gr%C3%A4sl%C3%B6k

