Matlagnings- & receptbok

Förord

Kära kund!
Att tillaga läckra måltider medför som regel massor av tidskrävande förberedelser. Du behöver fint tärnade grönsaker,
frukt skuren i stavar, lövtunna skivor, jämnt strimlad, klyftad i fyra eller åtta bitar. Och som grädde på moset måste
chokladen rivas! Förberedelserna är inte bara tidskrävande, du behöver också massor av olika köksredskap: knivar,
skålar, skärbrädor, rivjärn i olika storlekar och former liksom en mängd andra saker som du inte alltid har framme
och som tar upp massor av plats i köket.
Nicer Dicer Plus kombinerar alla funktioner så att du kan du utföra alla dessa moment med en och samma enhet –
enklare, mer praktiskt och utrymmessparande kan det inte bli! Nicer Dicer Plus av Genius är ett suveränt system för
att göra tillreda grönsaker och frukt och göra läckra sallader och frukträtter och mycket annat. I denna receptbok
har vi samlat en rad läckra och snabblagade recept. Sallader, grönsaksgrytor, soppor, smårätter och efterrätter –
med Nicer Dicer Plus blir tillredningen rena barnleken och matlagningen ett rent och skärt nöje! Mycket nöje i köket
och bon appetit!
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Matlagnings- & receptbok

Produktinformation
A. Knivinsatser

Position 1

Lägg alltid i knivinsatsen så att önskad insats ligger i position 1. Det enda
undantaget är när du vill skära ingredienser i 8 klyftor (se punkt B).

Position 2



Fäll upp ovandelen för att lägga i önskad knivinsats. För först in knivinsatsen i
skärenhetens nederdel så att knivinsatsens lätt rundade kortsida passar in i
motsvarande spår i nederdelen. Tryck sedan ner den andra sidan av knivinsatsen så att den klickar på plats.



Lägg önskad ingrediens på knivinsatsen (position 1). För att skära upp större
bitar eller för att skära något på längden – håll med ena handen ingrediensen
som ska skäras och tryck med andra handen varsamt ned ovandelen så att ingrediensen inte glider åt sidan.



Därefter trycker du i en snabb rörelse ner ovandelen med båda händerna. Ingrediensen pressas genom knivinsatsen och du får jämna fina bitar, stavar eller
skivor (beroende på insats) som automatiskt hamnar i den genomskinliga uppsamlingslådan.



För att öppna lådan och tömma den på innehåll – lyft upp och ta bort hela
skärenheten med ett enkelt handgrepp på kortsidan. Håll i lådan med andra
handen.

På utsidan av nederdelen (av skärenheten) finns ett infällt grepp. Med hjälp av detta kan du enkelt ta ur knivinsatserna: det är
bara att lyfta och ta ur.
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Produktinformation
Bladskydd för knivinsatserna:
Med bladskyddet kan du skydda det knivbladen (position 2). Detta
förhindrar att kniveggen blir slö och skyddar dessutom dig från skära dig.

Tips!




För att tärna ingredienser – lägg bara önskad ingrediens plant på knivinsatsen. Om du ska göra potatissoppa t.ex., skivar du
först potatisen. Lägg sedan ett antal skivor på skärbladen och upprepa momentet för att tärna skivorna. Du kan göra samma sak med gurka, zucchini o.s.v.
För att skära ingredienser i stavar, t.ex. för att göra pommes frites, lägger du potatisen lodrätt på knivinsatsen. På samma
sätt kan du skära stavar av gurka, morötter, äpplen o.s.v. som du med fördel kan dippa i goda såser.

B. Knivinsats för att skära ingredienser i 4 eller 8 klyftor med för ändamålet avsedd
insatsstamp


Lägg i knivinsatsen för att skära ingredienser i 4 eller 8 klyftor som
beskrivet i punkt A. Specialfunktion: lägg alltid denna knivinsats så att
skärbladen för att skära i 4 klyftor hamnar i position 1 och knivinsatsen
för att skära i 8 klyftor hamnar i position 2 (se bild på sid. 3).



På insidan av ovandelen finns det stödspår bredvid rastret. På baksidan av
insatsstampen för att skära ingredienser i 8 klyftor finns det en korsformad klämma. För att sätta fast insatsstampen i ovandelen – tryck fast
klämman på stödspåren (se bild).
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Produktinformation
Varning





När du sätter i knivinsatsen – säkerställ att knivinsatsens lätt rundade kortsida hamnar i linje med nederdelen.
Knivbladen är extremt vassa för optimalt skärresultat. Därför måste detta köksredskap av säkerhetsskäl alltid användas och
förvaras utom räckhåll för barn.
Insatsstampen för att skära ingredienser i 8 klyftor får ENDAST sättas då knivinsatsen för att skära ingredienser i 4 eller 8
klyftor används. Om du tänker byta knivinsats – använd INTE insatsstampen avsedd för 8 klyftor utan ta alltid ur den om du
vill skära på annat sätt!

Tips!




Ingredienser med skal, t.ex. paprika, äpplen eller päron, ska alltid placeras på knivinsatsen med skalsidan vänd uppåt. På så
vis blir behöver du inte använda lika mycket kraft!
Använd rätt teknik så går det som en dans: lägg din starkaste hand (vänster hand om du är vänsterhänt och höger hand om
du är högerhänt) på ovandelen och tryck den nedåt. Ta båda händerna till hjälp så går det både fortare och lättare!

C. Rivinsats med skyddskåpa
 Lyft ovandelen i 90 graders vinkel (lodrätt) och dra uppåt för att lossa stampen från sidfästena.
 Ta först bort rivinsatsens skyddskåpa genom att med tummen trycka den lilla haken på sidorna uppåt så att den frigörs och
skyddskåpan enkelt kan tas bort. Efter användning sätter du tillbaka skyddskåpan genom att se till att hakarna i ena ändan
glider på plats i sina fästen och sedan i även andra änden så att skyddskåpan klickar på plats.



Placera försiktigt rivinsatsens “fötter” i fördjupningarna i nederdelen (se bild).
Tryck sedan varsamt andra sidan nedåt så att rivinsatsen klickar på plats.

 Nu kan du riva önskade ingredienser direkt ner i uppsamlingslådan genom att föra dem fram och tillbaka på rivinsatsen samtidigt som du pressar dem lätt nedåt. På utsidan av nederdelen (av skärenheten) finns ett infällt grepp. Detta gör det enkelt att
ta ur rivinsatsen: det är bara att lyfta lite och sedan ta bort den helt.
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Produktinformation
Varning



Rivytan är mycket vass. Vid användning – se till att ingen del av kroppen kommer i kontakt med rivytan.
För att skydda både dig och riytan från skador – sätt tillbaka skyddskåpan efter varje användningstillfälle!

D. Mandolinskärblad inkl. bladskydd och ingredienshållare



Lyft upp ovandelen i 90 graders vinkel (lodrätt) och dra den uppåt för att lossa stampen från sidfästena.



Placera försiktigt skivinsatsens „fötter” i fördjupningarna i nederdelen (se
bild). Tryck sedan varsamt den andra sidan nedåt så att skivinsatsen klickar
på plats.



Avlägsna därefter knivskyddet som skyddar de rostfria V-formade
knivbladen genom att lyfta i bladskyddets greppförlängning.

 Skiva ingrediensen genom att föra den över matarplattan med ena handen samtidigt som du med andra handen
ser till att Nicer Dicer Plus står stadigt på plats. De rostfria V-formade knivbladen skär ingrediensen i jämna skivor,
alla med samma tjocklek. Av säkerhetsskäl bör du alltid använda ingredienshållaren även när det gäller små
mängder mat (se punkten ”Ingredienshållare”).
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Produktinformation
Varning
För att skydda både dig och knivbladen från skador – sätt tillbaka knivskyddet efter varje användningstillfälle! Ta skyddets
greppförlängning och dra den över de V-formade knivbladen. Säkerställ att de 3 klämmorna på undersidan av skyddet klickar
på plats under bladen. Om du trycker med tummen på mitten går det lättare.

Ingredienshållare
Lägg ingrediensen som ska skäras (om den redan är skuren, lägg den med
skärytan vänd nedåt) på matarplattan. Placera ingredienshållaren på mitten så
att placeringspunkterna på undersidan fäster i ingrediensen som ska skäras. På
så vis förhindrar du att ingrediensen glider under skärprocessen vilket ger ett bra
slutresultat. Se till att den övre sluttande delen av ingredienshållaren är riktad från
greppet på knivinsatsen (se bild).

Tips!
Doppa knivinsatserna i vatten före användning. Våta blad skär snabbare och kräver mindre kraft i anspråk. När du tärnar frukt
eller grönsaker fuktas bladen av saften från dessa.

Varning
För ett perfekt resultat är bladen på knivinsatserna, rivinsatsen och de V-formade knivbladen extremt vassa. Därför är det viktigt att
använda och förvara redskapet utom räckhåll för barn!

Information



Halkskyddsdubbar på undersidan av uppsamlingslådan ser till att Nicer Dicer Plus står stadigt på arbetsytan.
Om du har förberett mat i förväg och vill förvara den kan du använda uppsamlingslådan för detta tillsammans med det
medföljande Keep fresh-locket. På så vis fungerar uppsamlingslådan även som en förvaring som håller maten fräsch! Skär nu
och använd senare!
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Produktinformation
Användningsområden

Knivinsats 1 (6 mm x 6 mm) eller knivinsats 2 (12 mm x 12 mm)
Schalottenlök, vitlök, lök, pepperoni, chilifrukt till salsadipper eller soppor och
såser, kallskurna köttprodukter till sallader eller sufflé, gurka, svamp, zucchini,
potatis, tomat till sallader, grönsaksrätter eller som ingredienser I soppor – och
mycket annat.

Knivinsats 3 (18 mm x 18 mm) eller knivinsats 4 (6 mm x 36 mm)
Lök t.ex. till grytor eller löksås. Paprika, zucchini, svamp till råkostsallader eller
wokrätter. Potatis, gurka och tomat till sallader eller grönsaksrätter. Skinka eller kokt kycklingfilé. Äpple, päron, persika, aprikos, ananas, melon, papaya och
banan till fruktsallad – och mycket annat ...

Knivinsats 5 (4 klyftor) eller knivinsats 6 (för 8 klyftor)
Klyftpotatis för ugnsstekning eller kokning. Tomat till tomatsallad eller grönsakstallrikar. Kokade ägg till mellanmål med gurka, rädisa, zucchini (t.ex. till sallad eller
andra grönsaksrätter). Champinjoner (t.ex. till gryta, sallad eller andra svamprätter). Ost (gouda, edamer, emmentaler, mozzarella, feta o.s.v.) till osttallrikar eller
kalla rätter.
Stora oliver (t.ex. till tzatziki eller Medelhavsrätter), jordgubbar, äpple, päron, kiwi, plommon, banan, persika, aprikos o.s.v. (t.ex.
till fruktsallader, drinkar, bål eller garnering) – och mycket, mycket annat.

Rivinsats (grovt rivjärn)
Ost (t.ex. mozzarella, cheddar), choklad, frukt (äpplen, päron o.s.v.), grönsaker
(t.ex. potatis, morot, selleri, gurka), smör – och mycket annat …
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Produktinformation
Mandolinskärblad med rostfria V-formade knivblad
Gurka, rädisa, svamp, tomat, zucchini, lök, schalottenlök, kålrabbi, rättika, selleri, kiwi,
äpple, päron, banan, citron, apelsin, lime, potatis, ägg och mycket mer ...

 Underhåll och rengöring
Nicer Dicer Plus måste diskas innan du börjar tar den i bruk och sedan efter varje användningstillfälle. Alla delar kan diskas
för hand eller i maskin.
Montera isär Nicer Dicer Plus på följande sätt:



Lyft ovandelen i 90 graders vinkel (lodrätt) och dra den uppåt för att lossa stampen
från sidfästena.



Lyft bort skärinsatsens nederdel från uppsamlingslådan genom att fatta tag i ena änden. Håll i lådan med andra handen.



Nicer Dicer Plus har en självrensningsfunktion för rastret. Tryck på knappen upptill på
ovandelen. Den integrerade genomskinliga rengöringsplattan i rastret pressas automatiskt nedåt och avlägsnar ev. rester.

9

Matlagnings- & receptbok

Förrätter

Bruschetta med tomat och basilika
Ger 8 portioner

Förberedelser

3–4 plommontomater, halverade på
längden
50 g färsk basilika
1 msk olivolja
3 tsk vitlök, finhackad
1/4 tsk salt
1/4 tsk peppar, färskmalen
25 g rumstempererat smör
1 vitlöksklyfta
1/8 tsk salt
1/8 tsk svartpeppar
450 g baguetteskivor, snett skurna
50 g färsk parmesan

Fyllning
Tärna tomaterna med knivinsats 2. Skala vitlöken, skär bort ändarna, halvera på
längden och finhacka med knivinsats 1. Blanda tomat, basilika, olivolja, 2/3 av
vitlöken, salt och peppar i en mellanstor skål och ställ åt sidan.
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Vitlökssmör
Blanda resten av vitlöken med det mjuka smöret, peppar och salt i en liten skål.
Bred ut vitlökssmöret jämnt på baguetteskivorna. Lägg brödskivorna med smörsidan vänd nedåt på gallret i en öppen grill eller i en grillugn och grilla dem gyllenbruna i ca 2 minuter. Rör runt i tomatblandningen och fördela denna på baguetterna.
Riv osten över.
Gratinera i 3–4 minuter, så att allt blir genomvarmt och baguetteskivorna rostas.
Håll ett öga på grillen hela tiden eftersom brödet snabbt kan brännas vid.
Tag ut skivorna ur ugnen och servera omedelbart.

Matlagnings- & receptbok

Förrätter

Krabbnachos
Ger 4 portioner

Förberedelser

225 g crabsticks
3 schalottenlökar
1/2 röd paprika
2 msk koriander, hackad
1 avokado, skalad och urkärnad
1 lime
1 tsk chilipulver
1 tsk kummin, mortlad
1/2 tsk paprikapulver
115 g ost
Runda tortillachips
Gräddfil (efter smak)

Tärna crabsticks med knivinsats 2. Skala och halvera schalottenlök, och finhacka den med knivinsats1. Tärna även paprika och avokado fint med knivinsats 1.
Blanda tärnad avokado med 1 msk limesaft och ställ åt sidan. Blanda 1 msk
limeskal med alla skurna ingredienser utom avokadon. Grovriv osten. Lägg ett
lager tortillachips i en ugnsform, strö ost över och gratinera i 8–10 minuter, tills
osten har smält.
Ta ut formen ur ugnen och toppa med avokado. Servera direkt, ev. med gräddfil.
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Förrätter

Färsk tomatsalsa
Ger 4 portioner

Förberedelser

450 g fasta, mogna tomater
25 g rödlök, skalad
50 g röd paprika, urkärnad
50 g grön paprika, urkärnad
50 g gul paprika, urkärnad
1 medelstor jalapeño, urkärnad
25 g koriander, hackad
25 g italiensk dressing
1/4 tsk salt
Tabasco (efter smak)
Tortillachips

Tärna tomat, lök och paprika med knivinsats 1. Blanda med koriander, dressing, salt
och tabasco (efter smak). Servera direkt med tortillachips alternativt täck över och
ställ i kylskåpet tills det är dags att servera.

Salsa med mango och papaya
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 mogen mango, skalad och urkärnad
1 papaya, skalad
1 stor tomat, urkärnad
25 g rödlök, skalad
1 chipotle
25 ml limsaft, färskpressad
1 msk honung
3 vitlöksklyftor
1/4 tsk svartpeppar, färskmalen
25 g korianderblad
Salt efter smak

Tärna mango, papaya och tomat med knivinsats 2. Skär även lök och chipotle med
knivinsats 2. Ställ åt sidan. Skala vitlöken, skär av ändarna och halvera på längden.
Tärna vitlöken fint med knivinsats 1 och blanda med pressad lime, honung, peppar,
koriander och salt. Tillsätt tärnad frukt och grönsaker och ställ kallt.
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Förrätter

Färsk vegetarisk pizza
Ger 4 portioner

Förberedelser

4450 g färdigköpt pizzadeg
200 g färsk svamp
100 g tomat, urkärnad
½ grön paprika
50 g lök
100 g broccoli
225 ml gräddfil
1–2 msk pepparrot
1/4 tsk salt
1/8 tsk svartpeppar

Rulla ut pizzadegen i en osmord långpanna (ca 38 x 25 x 3 cm). Tryck ut degen jämnt och se till att den även täcker kanterna (ca 2,5 cm). Grädda pizzabotten gyllenbrun i ca 15–20 minuter. Låt svalna helt. Skiva svampen tunt
med knivinsats 4. Halvera tomaterna, halvera och kärna ur paprikan och tärna
båda med knivinsats 2. Skala, halvera och fintärna löken med knivinsats 1.
Skölj broccolin och bryt av buketterna. Rör gräddfil, pepparrot, salt och peppar till en slät sås. Bred ut såsen jämnt över pizzabotten. Toppa med tärnade
grönsaker. Skär upp pizzan i små bitar och förvara i kylskåpet tills servering.
Sätt ugnen på 190 grader.
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Soppor

Potatis- och majssoppa
Ger 4 portioner

Förberedelser

3/4 grön paprika, urkärnad
1/3 lök, skalad
2 stora potatisar, skalade
275 ml kycklingbuljong
1 tsk havssalt
1/4 tsk svartpeppar
25 g maizena
225 ml mjölk
225 g majskorn
1 tsk kryddpeppar

Skär lök och paprika med knivinsats 1. Halvera och tärna potatis med knivinsats 2.
Ställ åt sidan. Mjukstek paprika och lök i lite olja i en kastrull på medelhög värme.
Tillsätt kycklingbuljong, potatis, salt och peppar. Koka upp, sänk värmen och låt
sjuda tills potatisen är genomkokt. Gör en redning genom att blanda maizena och
mjölk i en liten skål. Tillsätt redningen till soppan under omrörning. Blanda ner
majs och kryddpeppar. Koka upp på medelhög värme under ständig omrörning.
Låt sjuda under omrörning så att soppan tjocknar till önskad konsistens. Servera
direkt.

Broccolisoppa
Ger 4 portioner

Förberedelser

150 g broccoli
25 g selleri
25 g lök
100 ml kycklingbuljong
200 ml minimjölk
2 msk maizena
1/4 tsk salt
1 nypa salt
1/2 tsk timjan, mortlad
25 g emmentaler

Skölj broccoli, skala sellerin och skär båda i mindre bitar. Skala och halvera löken.
Tärna broccoli, selleri och lök med knivinsats 2. Tillsätt buljong och grönsaker i en
kastrull. Koka upp, sänk värmen och låt sjuda tills grönsakerna är genomkokta.
Blanda mjölk, maizena, salt och peppar i en skål . Tillsätt denna redning till soppan.
Rör om tills soppan tjocknar och börjar koka upp. Dra bort från värmen. Riv och
tillsätt ost, rör om så att den smälter.
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Soppor

Fransk löksoppa
Ger 4 portioner

Förberedelser

450 g lök
50 g smör
1 msk olja
1 l köttbuljong
50 ml vitt vin
Salt
Färskmalen peppar
1 vitlöksklyfta
Rostbröd
Ost

Skala och halvera löken. Fintärna dem med knivinsats 1. Hetta upp smör och olja
i en kastrull, tillsätt lök och fräs den lätt gyllenbrun på medelhög värme. Tillsätt
köttbuljong och låt sjuda i ca 15 minuter. Tillsätt vitt vin, krydda med salt och
peppar och fortsätt sjuda i ca 5–10 minuter. Skala vitlöken och skär bort ändarna.
Rosta brödet, gnid in det med vitlök och skär upp skivorna på diagonalen så att du
får två trekanter. Häll upp soppan i ugnsfasta skålar och lägg en bit bröd i mitten.
Riv ost över och gratinera soppan i förvärmd ugn tills osten har smält och fått en
fin färg. Servera direkt

Asiatisk grönsakssoppa
Ger 4 portioner

Förberedelser

50 g kokt skinka
1 liten lök
1 morot
1 selleri
½ röd paprika
½ grön paprika
25 g blötlagd kinesisk svamp
1 chili
1 msk sesamolja
50 g vermicelli
3 msk vinäger
2 msk soja
1 l köttbuljong
Salt
Färskmalen peppar

Strimla kokt skinka med knivinsats 4. Skala lök och morot, halvera på längden
och tärna med knivinsats 2. Skala och skiva sellerin. Strimla den sedan med knivinsats 4. Halvera paprika och avlägsna kärnhuset. Sila bort blötläggningsvattnet
från svampen och pressa försiktigt ut all vätska. Skär paprika och svamp med
knivinsats 3. Halvera, kärna ur och finhacka chilin med knivinsats 1. Hetta upp
sesamolja i en kastrull och fräs chili. Tillsätt skinka och fräs den hastigt. Tillsätt och
fräs tärnade grönsaker.
Tillsätt vermicelli, vinäger, sojasås och buljong och låt sjuda i 5 minuter. Krydda
med salt och peppar och servera.
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Soppor

Minestrone
Ger 4 portioner

Förberedelser

250 g torkade borlottibönor
1 liten savojkål
3 potatisar
3 morötter
2 purjolökar
2 vitlöksklyftor
1 knippe färska selleriblad
1 knippe färsk persilja
2 salviablad
30 g smör
50 g tärnad bacon
2 l grönsaksbuljong
Salt
Färskmalen peppar
100 g riven parmesan

Blötlägg bönorna i kallt vatten över natten. Häll av vattnet, lägg bönorna i en stor
kastrull, täck med kallt vatten, tillsätt salt och låt koka upp. Låt koka i 90 minuter
och häll upp bönorna i ett durkslag för att sila bort vattnet. Halvera savojkålen, skär
bort mittbiten och strimla sedan kålen med knivinsats 4. Skala potatisen och skär
i ca 1 cm breda skivor. Skala och halvera morötterna på längden. Skölj purjolöken
väl och skär i 5 cm bitar. Tärna potatis, morot och purjolök med knivinsats 2. Skala
vitlöken, skär av ändarna och finhacka den med knivinsats 1. Skölj selleri, persilja
och salviablad, låt dem dropptorka och finhacka dem sedan. Fräs baconet i smör i en
kastrull. Tillsätt grönsaker (utom potatisen), vitlök och kryddörter och fräs hastigt.
Tillsätt het buljong, krydda med salt och peppar och koka upp. Tillsätt tärnad potatis
och låt soppan sjuda på svag värme i 30 minuter. Tillsätt bönorna och värm soppan i
ytterligare 15 minuter. Salta och peppra. Grovriv parmesan och strö över den färdiga
minestronesoppan.
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Matlagnings- & receptbok

Soppor

Kött- och grönsakssoppa
Ger 4 portioner

Förberedelser

4 morötter
2 stjälkar bladselleri
4 medelstora potatisar
3 små lökar
2 gröna paprikor
½ kål
900 högrev
25 g mjöl
2 msk vegetabilisk olja
400 ml vatten
1 msk Worcestershiresås
2 tsk havssalt
1 tsk vitlökssalt
3/4 tsk peppar
1/4 tsk kryddpeppar, malen
2 lagerblad
3 msk mjöl
3 msk vatten

Skala och halvera morötterna. Skölj selleri och skär morot och selleri i ca 5 cm
stora bitar. Skala och halvera potatisen. Skala och halvera löken. Halvera och kärna ur paprikan. Tärna morot, selleri, lök och paprika med knivinsats 3. Skär bort
kålhuvudets hårda mittbit, dela det i fyra delar och strimla med skivinsatsen. Ställ
åt sidan. Hetta upp olja i en stor kastrull. Vänd köttet i 25 g mjöl och lägg det i
kastrullen. Bryn köttet runtom. Rör runt då och då. Tillsätt vatten och de 6 följande
ingredienserna. Koka upp. Lägg på locket och låta sjuda i 2 timmar, tills köttet är
mört. Lyft upp och släng lagerbladen. Tillsätt alla grönsakerna till soppan, lägg på
locket och koka tills grönsakerna är klara, utan att de blir överkokta.
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Tomat- och mozzarellasallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

8 medelstora tomater, halverade
2 små lökar
225 g mozzarella
salt, peppar
Olivolja
Rödvinsvinäger
Färsk basilika

Tärna tomaterna med knivinsats 2. Skala och halvera löken och tärna dem fint med
knivinsats 1. Tärna mozzarellan med knivinsats 3. Lägg tomat, lök och mozzarella i
en skål och tillsätt salt, peppar, olja och rödvinsvinäger. Garnera med färsk basilika.

Chef‘s sallad med tonfisk
Ger 4 portioner

Förberedelser

2 burkar tonfisk (140 g vardera)
100 g majs (på burk)
1 litet isbergssallad
1 gul paprika
½ gurka
80 g kokt skinka
100 g körsbärstomater
4 hårdkokta ägg

Häll av vattnet från tonfisk och majs. Dela tonfisken i mindre bitar med en gaffel.
Skölj isbergssalladen och skär den i lagom stora munsbitar. Halvera och skölj paprikan. Skölj och torka av gurkan och skär den i ca 5 cm stora bitar som du halverar
på längden. Tärna paprikan med knivinsats 2. Skär gurkan och den kokta skinkan
med knivinsats 4 och tillsätt båda till salladen. Skölj och ansa körsbärstomaterna
och dela dem i fyra delar med knivinsats 5. Lägg bitarna i salladsskålen tillsammans
med tonfisk och majs. Skala äggen och dela dem i åtta delar med knivinsats 6.
Gör dressing genom att blanda vinäger, pressad citron och apelsin, yoghurt och
majonnäs. Krydda med salt och peppar och vänd runt salladen i dressingen. Garnera
salladen med äggbitarna.

Till dressingen:
1 msk balsamvinäger
1msk färskpressad citron
3 msk apelsinjuice
3 msk yoghurt naturell
2 msk majonnäs
Salt
Svartpeppar

18

Matlagnings- & receptbok

Sallader

Varm spenat- och kycklingsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 medelstor röd lök, skalad
2 röda eller gröna paprikor, urkärnade
och halverade
600 g färska spenatblad, hackade
200 g salladsblad
1 vitlöksklyfta
340 g kycklingfilé
½ tsk rosmarin, torkad och mortlad
1/2 msk citronpeppar
1 tsk matolja
2 msk balsamvinäger
2 tsk vatten
Ett par kvistar färsk rosmarin

Tärna paprika med knivinsats 2 och löken med knivinsats 1. Ställ åt sidan. Skölj
spenat och sallad, skaka den torr och riv bladen i lagom stora munsbitar. Blanda
spenat, sallad, lök och paprika i en stor skål. Täck över och ställ kallt i minst 2
timmar. Skär kycklingfilén i lagom stora munsbitar som du kryddar med rosmarin
och citronpeppar. Skala vitlöken, skär av ändarna och halvera på längden. Tärna
med knivinsats 1. Hetta upp oljan i en wok- eller stekpanna och stek kyckling och
vitlök på medelhög värme i 2–3 minuter tills kycklingen är ordentligt genomstekt
och mör. Lyft upp kycklingbitarna och tillsätt dem till den blandade, kylskåpskalla
salladen. Dressing: häll vinäger och vatten i wok- eller stekpannan och rör om så
att allt blandas väl. Häll dressingen över salladen. Vänd salladen försiktigt så att
dressingen fördelas jämnt. Lägg upp salladen på tallrikar och garnerna med rosmarinkvistar.
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Färsk grönsaks- och pastasallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 stor morot
1 liten kålrabbi
1 liten zucchini
2 msk salladsolja
2 msk vinäger
2 msk vatten
1–2 msk senap
1/4 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar, malen
25 g pasta (”Linguine”) delad på mitten
50 g ärtor
35 g gruyère eller emmentaler
Salladskryddor (efter smak)

Skala moroten, halvera den på längden och skär den i 5 cm långa bitar. Skala
kålrabbin och skär den i 1 cm stora skivor. Skölj zucchinin och skär även den i 5 cm
långa bitar. Halvera och kärna ur paprikan. Tärna morot, kålrabbi och paprika med
knivinsats 2 och skär zucchinin i stavar. Skala vitlöken, skär av ändarna och halvera
på längden. Tärna med knivinsats 1. Gör en dressing genom att blanda persilja, olja,
vinäger, vatten, vitlök, senap, salt och peppar i en mixer. Ställ åt sidan.
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Koka pastan i en stor kastrull i enlighet med anvisningarna på förpackningen. När
3–4 minuters koktid återstår, tillsätt morot, kålrabbi och ärtor och fortsätt koka tills
grönsakerna är klara. Häll av kokvattnet, spola kallt vatten över pastan och grönsakerna och häll av vattnet igen. Tärna osten med knivinsats 2. Blanda pastan och
grönsakerna med zucchini, paprika och ost i en stor skål. Tillsätt dressingen. Vänd
salladen försiktigt så att dressingen fördelas jämnt. Garnera med salladskryddor vid
servering.

Matlagnings- & receptbok

Sallader

Bondsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

2 ägg
1 burk majs (ca 285 g)
150 g körbärstomater
1 orange paprika
½ gurka
1 rödlök
½ isbergssallad
150 g baconskivor

Hårdkoka äggen i ca 10–12 minuter. Häll under tiden av vattnet från majsen. Skölj
körsbärstomaterna. Skölj äggen i kallt vatten, skala och skär dem med knivinsats
4. Halvera, ansa och skölj paprikan. Skölj och torka av gurkan. Skala och halvera
löken. Skölj isbergssalladen, riv bladen i lagom stora munsbitar och lägg i en salladsskål. Strimla löken fint med skivinsatsen. Tärna paprika och gurka med knivinsats
2. Tärna körsbärstomater med knivinsats 5. Lägg allt tillsammans med majsen i en
skål. Gör dressingen genom att blanda vinäger, salt, peppar, senap och honung. Tillsätt olivoljan sakta i en smal stråle samtidigt som du vispar. Hetta upp en stekpanna. Stek baconet gyllenbrunt och knaprigt. Låt rinna av på en bit hushållspapper.
Blanda salladen och dressingen ordentligt och garnera sedan med ägg och bacon.

Till dressingen:
2 msk vitvinsvinäger
Salt
Svartpeppar
1–2 tsk dijonsenap
1–2 tsk flytande honung
3 msk olivolja

21

Matlagnings- & receptbok

Sallader

Tacosallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 medelstor tomat, urkärnade
25 g oliver
25 g gröna oliver
1 vitlöksklyfta
150 g cheddarost
425 g röda bönor, silade och sköljda
400 g sallad, riven
110 g grön chili (konserverad)
170 g avokadodipp
50 ml gräddfil
1 tsk mjölk
1 tsk chilipulver
1 liten tomat
200 g tortillachips, lätt krossade

Tärna tomaterna med knivinsats 4. Skala och halvera löken. Skala vitlöken, skär
av ändarna och halvera på längden. Tärna oliver, lök och vitlök (knivinsats 1).
Riv cheddarosten. Varva röda bönor, sallad, tomat, ost, oliv och lök i en skål som
rymmer 1,5 l. Tärna chilin med knivinsats 1. Gör dressingen genom att blanda
avokadodipp, gräddfil, chili, mjölk, vitlök och chilipulver. Häll sedan dressingen över
salladen. Halvera tomaten, skär bort mittbiten och tärna fint med knivinsats 2. Strö
tomatbitarna över salladen. Täck över skålen med plastfolie och ställ kallt i minst
2 timmar eller i upp till 24 timmar. Blanda runt salladen i skålen före servering och
servera den tillsammans med tortillachipsen.
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Skiktad sallad
Ger 8 portioner

Förberedelser

2 små isbergssalladshuvuden
2 gula paprikor
2 röda paprikor
300 g feta
1 stor gurka
2 morötter
5 rostade brödskivor
40 g smör

Ansa salladen, ta bort mittbiten, skär i lagom stora munsbitar, skölj och skaka torrt.
Lägg hälften av salladen i botten av en stor salladsskål. Skär paprikan i bitar, ta
bort kärnhus och stjälk, skölj och skär med knivinsats 3. Strö paprikabitarna över
salladen i ett jämnt lager. Tärna fetan med knivinsats 2 och strö över den i ett jämnt
lager över tomatbitarna. Skölj och torka av gurkan, skär den i 5 cm stora bitar som
du tärnar med knivinsats 2. Strö gurkbitarna i ett jämnt lager och lägg sedan på
resten av salladen. Skala och riv morötterna över salladen. Lägg brödskivorna på
varandra. Skär bort kanterna brödskivorna en i taget och tärna dem sedan med knivinsats 2. Smält smör i en stekpanna med släpplättbeläggning och bryn brödbitarna
så att du får gyllenbruna krutonger. Vänd dem regelbundet. Lyft upp krutongerna
och ställ åt sidan. Gör dressingen genom att blanda majonnäs, farinsocker, vitlöksoch currypulver (efter smak) till en slät sås. Smaka av med lite salt och bred ut i
ett jämnt lager överst i salladsskålen. Täck salladsskålen med plastfolie och ställ i
kylskåpet i minst 2 timmar. Strö över krutongerna strax före servering.

Till dressingen:
150 ml majonnäs
2 msk farinsocker
Vitlökspulver
Curry
Salt
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Grekisk sallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

½ gurka
4 mogna tomater
1 grön paprika
1 gul paprika
1 stor lök
200 g grekisk feta
16 svarta oliver

Skölj gurkan, torka den och skär den sedan i 5 cm långa bitar som du delar på
längden. Skölj, ansa och halvera tomaterna. Skär paprikan i mindre bitar, ansa och
kärna ur dem. Skölj och dela dem i fyra bitar. Skala och halvera löken. Tärna alla
grönsaker och fetaosten med knivinsats 3 och lägg allt i en skål. Tillsätt de svarta
oliverna. Marinad: skala vitlök, skär av ändarna, dela på längden och finhacka med
knivinsats 1. Blanda i en skål med salt, peppar, vinäger och pressad citron. Tillsätt
olivoljan lite i taget och häll marinaden över salladen. Blanda salladen ordentligt.
Låt salladen stå och dra ett litet tag före servering. Blanda den igen och krydda
efter smak.

Till marinaden:
2 vitlöksklyftor
Salt
Nymalen svartpeppar
4 msk mild vitvinsvinäger
Saften från ½ citron
8 msk olivolja

Tips!
Varmt pitabröd och tzatziki passar väldigt bra till grekisk sallad.

Waldorfsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

80 g valnötter
400 g rotselleri
3 syrliga röda äpplen
Saften från ½ citron
1 babyananas
5 torkade mjuka aprikoser
80 ml remouladsås
100 ml vispgrädde
1/2 tsk socker
1 nypa currypulver
1/4 tsk salt
1 msk äppelcidervinäger

Torrosta valnötterna gyllenbruna i en stekpanna på medelhög värme. Låt svalna och
finhacka dem sedan. Skala och skiva sellerin och strimla den sedan fint med skivinsatsen. Skölj, torka och dela äpplena i fyra delar med knivinsats 5. Strimla äpplena
fint. Blanda selleri och äpple med färskpressad citron direkt. Skala ananasen, skär
den i fyra delar och avlägsna den tjocka mittstocken. Tärna ananas och aprikos med
knivinsats 3 och lägg allt i en skål. Blanda alla ingredienser. Gör dressingen genom
att blanda remouladsås, grädde, currypulver, salt och äppelcidervinäger. Blanda ner
dressingen i salladen. Täck över salladen och låt den suga upp dressingen i minst 30
minuter. Krydda efter smak före servering.
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Spenatsallad med parmesan
Ger 4 portioner

Förberedelser

600 g färsk babyspenat
1 syrligt äpple
50 g valnötter
80 g parmesan
2 msk vit balsamvinäger
Salt
Svartpeppar
1 msk mellanstark senap
2 msk rapsolja
1 msk olivolja

Riv, skölj och torka spenaten och lägg upp den på tallrikarna. Skölj, halvera och
kärna ur äpplet. Skär det i fina stavar med knivinsats 1. Hacka valnötter och strö
över äpplet. Riv parmesan över och blanda väl. Gör dressingen genom att blanda
vinäger, salt, peppar och senap. Tillsätt rapsoljan sakta i en smal stråle samtidigt
som du vispar. Blanda ner äppel- och parmesanblandningen i dressingen och häll
sedan denna över spenatsalladen.

Äggsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

4 ägg
½ röd paprika
100 g kokt skinka
4 mellanstora gurkor
8 svarta urkärnade oliver

Hårdkoka äggen i ca 10–12 minuter. Skölj och kärna under tiden ur paprikan.
Tärna paprika och skinka med knivinsats 2. Skiva gurkan (knivinsats 4) och tärna
oliverna fint (knivinsats 1). Skölj äggen i kallt vatten, skala och skär dem med
knivinsats 4. Blanda allt. Skölj gräslöken, skaka den torr och finhacka den. Gör
dressingen genom att blanda crème fraîche, senap, vinäger, salt och peppar. Rör ner
gräslöken. Blanda dressingen och salladsingredienserna och lägg upp på tallrikar.
Garnera med klippt krasse.

Till dressingen:
½ knippe färsk gräslök
½ låda krasse
150 g crème fraîche
1 msk mellanstark senap
1 msk örtvinäger
Salt
Svartpeppar
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Kyckling- och avokadosallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

800 ml varm grönsaksbuljong
1 lagerblad
3 kryddpepparkorn
3 kryddpeppar
450 g kycklingfiléer
1 schalottenlök
1 grön chili (t.ex. jalapeño)
½ orange paprika
1 obehandlad citron
2 msk remouladsås
2 msk crème fraîche
Salt
Svartpeppar
3 små salladshjärtan
2 avokado
2 msk rapsolja
100 g gräddfil

Koka upp biljongen med lagerblad, kryddpeppar och kryddpeppar. Skölj under tiden
kycklingen, klappa filéerna torra och lägg ner dem i buljongen. Låt sjuda på svag
värme i ca 15 minuter. Lyft upp filéerna, låt svalna och tärna. Skala och halvera
schalottenlöken. Dela chilin på längden, skölj och kärna ur den. Skär paprikan i
bitar, ansa och skölj den. Tärna schalottenlök och chili med knivinsats 1. Tärna även
paprikan med knivinsats 2. Skölj citronen, torka av den och riv 1 tsk citronskal och
pressa så att du får 4 msk pressad citron. Blanda remouladsås med crème fraîche
och tillsätt tärnad schalottenlök och rivet citronskal. Smaka av med salt och peppar
och blanda sedan dressingen med chili, paprika och kyckling. Skölj, riv och torka
salladen. Lägg upp den på tallrikarna. Halvera, skala och kärna ur avokadon. Tärna
dem sedan med knivinsats 2. Tillsätt hälften till kycklingsalladen och blanda väl.
Använd resten av avokadon till avokadodressingen. Lägg avokadobitarna i en hög
bägare tillsammans med pressad citron, rapsolja och 2 msk hönsbuljong. Mixa slätt
och blanda sedan ner gräddfil. Krydda med salt och peppar. Häll dressingen i en smal
stråle över salladen. Toppa med kycklingröran och servera.
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Matlagnings- & receptbok

Sallader

Böcklingsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

400 g filead böckling
100 g kokt potatis
1 äpple
50 g inlagd rödbeta
1 ättiksgurka
Till dressingen:
3 msk äppelmos
1 msk mellanstark senap
Saften från 1 pressad citron
1 msk örtvinäger
1 msk solrosolja
Socker
Salt
Svartpeppar

Skär böcklingfiléerna i lagom stora munsbitar. Skala potatisen. Skala, dela och
kärna ur äpplet. Tärna äpple och potatis med knivinsats 2. Häll av rödbeta och
ättiksgurka och finhacka dessa över de övriga ingredienserna (knivinsats 1). Tillsätt böcklingen och blanda väl. Gör dressingen genom att mixa äppelmos, senap,
pressad citron, vinäger och olja till en slät sås. Smaka av med socker, lite salt och
peppar och häll sedan över salladen. Blanda allt väl. Sätt på ett lock på uppsamlingslådan och låt salladen dra i ca 30 minuter. Rör om igen och krydda vid behov.
Skölj och finhacka gräslöken. Strö gräslök över salladen och servera den tillsammans med pumpernickelbröd och smör.

Plus:
4 msk färsk gräslök
pumpernickelbröd och smör till servering
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Biff med zucchini
Ger 4 portioner

Förberedelser

½ knippe färsk persilja
2 små lökar
2 vitlöksklyftor
800 g späda zucchini
4 biffar à 250 g
2 msk olivolja
200 ml varm grönsaksbuljong
1 tsk milt paprikapulver
Svartpeppar
30 g ghee (klarat smör, kan ersättas
med mild oliv- eller rapsolja)
Salt
Örtsalt
Saften från ½ citron

Skölj, torka och finhacka persilja. Skala lök och vitlök, halvera och finhacka med
knivinsats 1. Skölj zucchini, skär i 5 cm stora bitar och sedan i grova stavar med
knivinsats 2. Skölj biffarna och klapptorka med hushållspapper. Hetta upp olivolja
i en stor stekpanna. Tillsätt lök och vitlök och låt den svettas. Tillsätt zucchinistavarna och stek på låg värme under lock i 5 minuter. Häll på den varma buljongen,
krydda grönsakerna med paprika och peppar. Låt sjuda under lock i 8–10 minuter
tills grönsakerna är ”al dente”.
Hetta under tiden upp ghee (eller olja) ordentligt i en gjutjärnspanna. Lägg i biffarna
och stek dem ca 3–5 minuter på varje sida, beroende på om du föredrar köttet
blodigt, rosa eller genomstekt. Salta och peppra först efter stekningen. När ungefär
2 minuter återstår av grönsakernas koktid lyfter du av locket och låter buljongen
dunsta bort. Krydda grönsakerna med örtsalt, pressad citron och persilja. Servera
grönsakerna till biffarna.

Tips!
Det är viktigt att du steker biffarna i väldigt hett matfett. Stekytan som bildas ser
till att smakerna stannar kvar i köttet. När du har stekt biffarna kan du slå in dem
i aluminiumfolie och eftersteka dem i ugnen i ytterligare 10 minuter på 100–1 20
°C. På så sätt håller sig köttet läckert saftigt.

28

Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Ungersk gulasch
Ger 4 portioner

Förberedelser

3 msk olivolja
700 g grytbitar av nöt, gärna högrev
Salt
Nymalen svartpeppar
4–5 lökar
1 tsk paprikapulver
425 ml vatten
1 röd paprika
1 grön paprika
1 gul paprika
65 ml vatten
65 ml rödvin
2 chili
1–2 tsk maizena
Nyhackad persilja

Hetta upp olivoljan till medelhög temperatur i en stekpanna. Bryn grytbitarna runt
om. Salta och peppra efter smak. Skala och halvera löken och skär den sedan i
stavar med knivinsats 3. Stek löken tillsammans med grytbitarna. Rör ner paprikapulvret. Tillsätt 425 ml vatten, rör om och lägg på locket. Låt sjuda i 60 minuter.
Rör om då och då. Tillsätt vid behov lite mer vatten.
Skölj och kärna ur paprikan. Skär den i mindre bitar som du sedan tärnar med
knivinsats 3 och tillsätter till stekpannan. Häll i 65 ml rödvin. Halvera chilin på
längden, kärna ur och skölj. Skär med knivinsats 2 och tillsätt till stekpannan.
Lägg på locket och låt gulaschen sjuda i ytterligare 1 timme. Tillsätt vid behov lite
mer vatten. Gör under tiden en redning (blanda maizena och lite vatten till en slät
sås). När gulaschen är färdig vispar du ner redningen och ger gulaschen ett uppkok.
Krydda med salt, peppar och paprikapulver. Servera i skålar och garnera med persilja.

Tips!
Du kan variera receptet genom att lägga till 200 g surkål. I så fall måste du dock
tillsätta mer vätska.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Forell och grönsaker i lergryta
Ger 2 portioner

Förberedelser

2 portionsforeller (urtagna)
Saften från ½ citron
Salt
Nymalen vitpeppar
200 g morot
250 g purjo
250 g potatis
1 lagerblad
50 ml vitvin
1 msk mandelspån

Blötlägg lergrytan i ca 30 minuter. Skölj forellerna omsorgsfullt under rinnande
vatten och klappa dem torra. Droppa pressad citron inuti och utanpå forellerna samt
salta och peppra. Skala morötterna och halvera dem på längden. Skala purjolöken,
halvera på längden och skölj omsorgsfullt. Skär morot och purjo i ca 5 cm stora bitar
och hacka dem med knivinsats 2. Skölj, skala och skär potatisen i ca 1 cm tjocka
skivor. Tärna potatisskivorna med knivinsats 3. Lägg grönsakerna i lergrytan, salta
lätt och lägg lagerbladet överst. Lägg forellerna på grönsaksbädden. Häll vin över
fisken. Strö mandelspån över. Lägg på locket på lergrytan och ställ in den i ugnen.
Ugnsstek i 50 minuter på 180 °C. Krydda sedan grönsakerna, skär upp fisken på
grönsaksbädden och servera.

Tips!
För en lite kryddstarkare variant kan du krydda forellen invändigt med 1–2 msk
rivet citronskal, strimlad chili, vitlök och nymalen peppar före ugnsstekning.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Currysmakande mandalaräkor
Ger 2 portioner

Förberedelser

2 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
20 g inlagd ingefära
½ gurka
2 skivor färsk ananas
1 msk smör
1 msk currypulver
125 ml köttbuljong
3 msk kokosmjölk (burk)
400 g tigerräkor
Cayennepeppar
1 msk soja

Skala schalottenlök och vitlök, skär av ändarna, halvera på längden och tärna med
knivinsats 1. Ta upp ingefäran ur lagen, låt den rinna av och finhacka den sedan
med knivinsats 1. Skölj gurkan, torka den och skär den sedan i 5 cm långa bitar
som du delar på längden. Skär gurkan och ananasen i mindre bitar med knivinsats
2. Smält smöret i en traktörpanna med släpplättbeläggning. Lägg i schalottenlök
och vitlök och låt dem svettas. Tillsätt curry och stek ett litet tag till. Tillsätt ingefäran. Häll på köttbuljongen och kokosmjölken och koka upp. Tillsätt gurkan,
ananasen och tigerräkorna och låt anrättningen sjuda på låg värme i 5 minuter.
Krydda såsen med cayennepeppar och sojasås och servera den tillsammans med de
currysmakande räkorna.

Tips!
Denna rätt smakar ännu mer exotiskt om du tillsätter lite russin och malen kardemumma.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Lökflan
Ger 4 portioner

Förberedelser

15 g jäst
250 g mjöl
6 msk olivolja
Salt
800 g lök
30 g smör
4 färska lagerblad
2 mellanstora röda äpplen
Grovmalen peppar
2 msk pressad citron
100 g crème fraîche
2 ägg
30 g valnötter
2 rosmarinkvistar

Gör degen genom att röra ut jäst i 150 ml fingervarmt vatten. Tillsätt mjöl, 1 msk
olivolja och salt och knåda till en deg. Täck skålen med en kökshandduk och låt
degen jäsa i ca 30 minuter. Skala och halvera under tiden löken och fintärna den
med knivinsats 1. Hetta upp resten av olivoljan och smöret i en stekpanna, tillsätt
lök och lagerblad och låt dem svettas i 20 minuter. Salta och lägg dem i en sil för
att rinna av. Spara vätskan. Halvera äpplena utan att skala dem först. Skiva dem
med knivinsats 4. Vänd dem i löksaften och tillsätt peppar och pressad citron. Sätt
ugnen på 225 °C. Knåda degen hastigt, kavla ut den till en rundel med en diameter
på ca 28 cm. Lägg denna i en springform med en diameter på ca 22 cm. Lägg på
lök och äpple på bottnen och vik sedan in kanterna så mycket som behövs för att
lökflarnet ska rymmas i formen. Blanda lökvätskan med crème fraîche och ägg,
krydda med salt och peppar och häll detta över lök- och äppelblandningen. Grovhacka valnötterna. Skölj rosmarinen, skaka den torr och nyp av bladen. Finhacka dem
med en örtkniv och strö över lökflarnet Grädda på näst nedersta falsen i 20 minuter
och sedan ytterligare 5 minuter på nedersta falsen. Serveras varm.

Plus:
Matfett att smörja formen med
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Ugnsstekta grönsaker med farfalle och
balsamvinäger
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 röd paprika
1 gul paprika
1 zucchini
2 stora morötter
2 lökar
2 vitlöksklyftor
100 g gröna bönor
4 tsk olivolja
Salt
Nymalen svartpeppar
400 g farfalle
½ knippe färsk basilika
50 g parmesan
Till dressingen:
5 msk balsamvinäger
2 msk olivolja
Salt
Nymalen svartpeppar

Skölj, kärna ur och skär paprikan i bitar. Skölj zucchini, skala morötter och skär
båda i ca 5 cm stora bitar som du sedan halverar på längden. Skala och halvera
löken. Skär paprika, zucchini, morot och lök till lagom stora munsbitar med knivinsats 4. Skala vitlöken, skär av ändarna, halvera dem på längden och finhacka dem
sedan med knivinsats 1. Halvera, ansa och skölj bönorna. Lägg grönsakerna i en
smord ugnsfast form, ringa över olivolja, salta och peppra och blanda om väl. Ugnsstek i ca 35–40 minuter tills grönsakerna är klara. Koka pastan al dente i saltat
vatten enligt anvisningarna på förpackningen. Häll av i ett durkslag och varmhåll.
Gör dressingen genom att vispa samman balsamvinäger, olivolja, salt och peppar.
Skölj basilikan och skaka den torr. Strimla den sedan fint med en örtkniv. Ta ut
grönsakerna ur ugnen och rör ned pastan. Häll dressingen över och strö på basilika.
Riv parmesan över varje portion. Servera direkt.

Plus:
Matfett att smörja formen med
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Penne alla pizzaiola
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 lök
2 vitlöksklyftor
1 kg tomater
5 sardeller i olja
4 msk olivolja
Salt
Nymalen svartpeppar
100 g svarta urkärnade oliver
2 msk kapris
350 g penne
1 knippe färsk persilja
75 g parmesan

Skala och halvera löken. Skala vitlöken, skär av ändarna, halvera på längden och
finhacka den sedan med knivinsats 1. Häll kokande vatten över tomaterna, låt stå i
1–2 minuter och häll sedan av vattnet. Dra av skalet från tomaterna, halvera dem,
skär bort den hårda mittbiten och tärna dem sedan med knivinsats 2. Skär sardellerna i ca 3 cm långa bitar. Hetta upp olivolja i en traktörpanna och stek lök och vitlök
gyllenbrun. Tillsätt de tärnade tomaterna och saften från dessa. Rör ned sardellerna,
salta och peppra och låt såsen sjuda i ca 30 minuter på medelhög värme tills den
tjocknar. Skiva under tiden oliverna med knivinsats 4 och tillsätt dem till såsen
tillsammans med kaprisen. Krydda såsen vid behov och varmhåll den på låg värme.
Koka under tiden pastan i kokande saltat vatten i ca 10 minuter. Häll bort vattnet.
Skölj, torka och finhacka persiljan med en örtkniv. Grovriv parmesanen. Lägg pastan i en värmd skål, blanda med ost och persilja och häll över såsen. Servera direkt.

Tips!
Du kan med fördel lägga till 200 g stekt tonfisk i bitar.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Svamp- och tomatrisotto
Ger 4 portioner

Förberedelser

200 g karljohansvamp
200 g champinjoner eller kantareller
2 tomater
4 schalottenlökar
50 g smör
300 g arborioris
500 ml grönsaksbuljong
20 ml torrt vitvin (ev. mer)
Salt
Vitpeppar
80 g parmesan
Olivolja
1 knippe färsk persilja

Skölj svampen och gnugga dem när de är fuktiga. Skriva dem fint med knivinsats
4. Skölj tomaterna, halvera dem, skär bort mittbiten och tärna dem sedan med
knivinsats 2. Skala schalottenlök, halvera och finhacka dem med knivinsats 1. Fräs
hälften av schalottenlöken i smör i en stor kastrull så att den blir blank och nästan
genomskinlig. Tillsätt riset och rör om tills även det blir lite blankt och genomskinligt. Tillsätt grönsaksbuljongen, lite i taget och sjud risotton på medelhög värme i
ca 15–18 minuter. Rör om regelbundet. När har det mesta av buljongen har sugits
upp av riset tillsätter du vinet, lite i taget. Fortsätt att röra (massera in) i risotton,
tills allt vin har sugits upp och risotton har fått en nästan grötliknande konsistens.
Tillsätt vid behov lite mer vatten eller vin. Salta och peppra och riv parmesanen
över risotton. Vänd ner den försiktigt. Stek under tiden svampen och resten av
schalottenlöken i olivoljan och salta och peppra. Nyp av persiljebladen, skölj och
låt torka. Finhacka persiljan med en örtkniv. Rör försiktigt ner svamp och persilja i
risotton. Servera direkt i en värmd skål.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Jambalya från Louisiana
Ger 4 portioner

Förberedelser

1röd paprika
1 grön paprika
1 vitlöksklyfta
2 lökar
500 g chorizo (eller andouille)
4 skivor bacon
500 g färska räkor
250 g långkornigt ris
3 hönsbuljongtärningar
240 ml hönsbuljong
240 ml tomatsås
salt och peppar
1 citron

Skär röd och grön paprika i bitar. Kärna ur, skölj och tärna dem med knivinsats 2.
Skala vitlök och lök, halvera dem och tärna dem med knivinsats 1. Skiva chorizon.
Lägg baconskivorna i en vid traktörpanna och stek dem knaprigt gyllenbruna. Låt
dem rinna av på hushållspapper och smula dem sedan. Stek räkorna med korven
i baconfettet. Tillsätt ca 60 m vatten och sjud på hög värme i 5 minuter. Tillsätt
paprika, lök och vitlök, ris, hönsbuljongtärningar, hönsbuljong och tomatsås. Rör
om ordentligt och salta och peppra. Tillsätt ytterligare 60 m vatten efter 2 minuter,
sänk till låg värme och låt jambalayan sjuda i ytterligare 20 minuter under konstant
omrörning. Klyfta citronen med knivinsats 5 och pressa ur saften. Strax innan rätten
är färdig tillsätter du den färskpressade citronen till jambalayan. Rör om ordentligt,
krydda vid behov och dra bort traktörpannan från värmen. Tillsätt baconet före
servering.
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Matlagnings- & receptbok

Huvudrätter

Grönsakswok
Ger 4 portioner

Förberedelser

200 g paprika
1 liten zucchini
1 morot
100 g broccoli
100 g sockerärtor
150 g färska champinjoner
4 salladslökar
100 g färska böngroddar
4 vitlöksklyftor
knappt 1 dl olja
2 msk fisksås
2 msk ljus soja
2 msk ostronsås
Nymalen svartpeppar

Halvera, ansa och kärna ur paprikorna. Skölj och dela dem bitar. Ansa och skölj
zucchinin och skär upp den i ca 5 cm stora bitar. Hacka båda med knivinsats 3.
Skala morot, skär upp i ca 3 cm stora bitar som du sedan strimlar med knivinsats
2 genom att ställa dem upprätt. Skölj broccoli och nyp av buketterna. Skölj och
dela sockerärtorna på mitten. Skölj svampen och salladslöken och skiva dem med
knivinsats 4. Skölj böngroddarna ordentligt under rinnande vatten och torka dem
ordentligt. Skala vitlöken, skär av ändarna, halvera på längden och finhacka den
sedan med knivinsats 1. Hetta upp olja i en wokpanna och fräs vitlöken. Tillsätt
paprika, zucchini, morot, broccolibuketter, sockerärtor och svamp och stek allt i 2
minuter under konstant omrörning på hög värme. Tillsätt fisksås, soja och ostronsås
och blanda om väl. Rör ner salladslök och böngroddar och krydda grönsakerna med
peppar. Servera genast.

Tips!
Tillsätt gärna rädisor – det förhöjer såväl smak som utseende på denna rätt. Rädisans klarrosa färg bryter av fint och dess smak tillför lite pepprighet.
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Matlagnings- & receptbok

Efterrätter

Apfelstrudel
Ger 4 portioner

Förberedelser

300 g fint vetemjöl
1 tsk neutral olja
1 nypa salt
1 kg syrliga äpplen
50 g socker
1 nypa malen
kanel
100 g mandelspån
50 g smör
100 g russin

Knåda mjöl, olja, salt och varmt vatten till en smidig deg som går att kavlas ut för
hand. Sätt ugnen på 210 °C. Forma en limpa av degen, pensla med lite olja och låt
stå övertäckt på en varm och dragfri plats i 30 minuter.
Skala och halvera äpplena. Avlägsna kärnor, kärnhus och stjälk. Skär äpplena i fina
stavar med knivinsats 1 och blanda dem med socker, kanel och mandelspån. Kavla
ut degen och lägg den på en mjölad kökshandduk. Dra varsamt ut degen åt alla
håll så att den blir väldigt tunn. Lägg små bitar av skivat smör på degen. Fördela
äpplena i ett jämnt lager på 2/3 av degbottnen, men lämna 1/3 på ena sidan. Strö
russin över. Rulla ihop strudeln med kökshandduken – börja i änden med fyllning.
Lägg strudeln på en smord bakplåt och grädda den på 210 grader i ca 30 minuter.
Strö florsocker över när strudeln fortfarande är varm och servera direkt.

Plus:
Olja att smörja formen med
Mjöl att mjöla arbetsytan med
1 kökshandduk
Florsocker att pudra över
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Tips!
Du kan även hyvla 50–100 g mandelmassa över degen tillsammans med smöret.

Matlagnings- & receptbok

Efterrätter

Fräsch fruktsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

2 tangeriner
4 färska fikon
150 g kärnfria blåa druvor
1 äpple
1 päron
2 bananer
2 msk vitvin
4 msk pressad citron
2 msk florsocker

Skala och filea tangerinerna. Skölj fikonen, klappa dem torra och skär bort stjälken.
Skär dem i åtta delar med knivinsats 6. Skölj och torka druvorna, nyp av dem från
kvisten och skiva dem med knivinsats 4. Skölj, klyfta och kärna ur äpplet och
päronet. Skär dem i stavar med knivinsats 2. Skala bananerna och skiva dem med
knivinsats 4. Gör dressingen genom att blanda vitvin, pressad lime och florsocker
till en slät sås. Häll dressingen över fruktsalladen och blanda väl. Täck salladen och
låt den dra i minst 15 minuter.

Flamberad frukt med glass
Ger 4 portioner

Förberedelser

½ ananas
3 bananer
2 apelsiner
50 g smör
50 g farinsocker
4 cl rom
4 skopor vanilj- eller apelsinglass

Skala ananasen, skär den i fyra delar och avlägsna den hårda mittstocken. Tärna
den med knivinsats 3. Skala bananerna och skiva dem med knivinsats 4. Skala
och filea apelsinerna och avlägsna ev. kärnor. Smält smöret i en stekpanna. Tillsätt
sockret sakta under omrörning tills det smälter. Lägg frukten i stekpannan och
vänd bitarna så att de täcks av sockerblandningen runt om. Dra bort stekpannan
från plattan, tillsätt rom och tänd på. När det har slutat brinna lägger du frukten i
dessertskålar. Toppa med en glasskula och servera direkt.

39
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Efterrätter

Karibisk fruktsallad
Ger 4 portioner

Förberedelser

1 honungsmelon
1 mango
1 ananas
4 kiwi
4 bananer
2 apelsiner
Citron
120 g yoghurt naturell
1 burk kokosmjölk
Socker efter smak
Rivet apelsinskal

Dela honungsmelonen i fyra delar, gröpa ur kärnorna och skär bort skalet. Skala
mangon, halvera den och avlägsna kärnan med hjälp av en kniv. Skala ananasen,
skär den i fyra delar och avlägsna den grova mittstocken. Skär melon och mango
i bitar som du tärnar med knivinsats 3. Skala och halvera kiwifrukterna och skär
bort de hårda ändarna. Skala bananerna och skiva dem med knivinsats 4. Pressa
apelsinerna och citronen och blanda saften med yoghurten och kokosmjölken. Söta
efter smak. Blanda frukten och lägg sedan upp fruktsalladen i dessertskålar. Häll
över dressing, dekorera med apelsinskal och servera.

Mammas smuläppelpaj
Ger 4 portioner

Förberedelser

3 stora äpplen
25 ml apelsinjuice
50 g socker
½ tsk malen kanel
50 g mjöl
1 nypa salt
2 msk rumsvarmt smör

Smörj en rektangulär bakform (ca 25 x 30 cm). Skala äpplena, halvera och kärna
ur dem. Skiva dem sedan med knivinsats 2. Lägg äppelskivorna i jämna rader i
formen. Droppa apelsinjuice över. Blanda 25 g socker med kanel i en skål och strö
blandningen över äpplena. Blanda sedan (i samma skål) mjöl, resten av sockret och
saltet. Knåda in smöret tills du får en smulig deg. Strö smulorna över äpplena. Grädda pajen på 175 grader i 40-45 minuter tills ytan är gyllenbrun och äpplena mjuka.

Plus:
Smör för att smörja formen
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Efterrätter

Fruktsalladsflarn
Ger 12 portioner

Förberedelser

200 g mjöl
1 tsk bakpulver
65 g socker
1 1/2 tsk vaniljsocker
30 ml mjölk
50 g smör
250 g färska jordgubbar
150 g blåa druvor
1 nektarin
1 litet äpple
1 kiwi
1 banan
Saften från ½ citron
Till glasyr och grädde:
Florsocker blandat med vatten
3 msk socker
200 ml vispgrädde

Sikta ner mjöl och bakpulver på arbetsytan. Gör en fördjupning i mitten. Tillsätt
socker, vaniljsocker och mjölk. Blanda till en deg med hälften av mjölet. Hyvla och
tillsätt smöret. Börja i mitten och knåda allt till en smidig deg. Klä en springform
med bakplåtspapper och kavla ut 2/3 av degen i botten. Forma resten av degen
till en rulle som du lägger längs kanterna av formen. Pressa varsamt ut degen längs
kanterna så att den blir ca 2 cm hög. Stick degen med en gaffel. Grädda flarnet i ca
25 minuter. Låt svalna. Skölj frukten och låt den rinna av. Skölj jordgubbarna. Nyp
druvorna av klasen. Halvera nektarinen och skär bort kärnan. Skala, klyfta och kärna ur äpplet. Tärna jordgubbar, druvor, nektariner och äpple med knivinsats 2. Skala
och halvera kiwin och skär bort den hårda delen. Skala bananen och skiva den med
knivinsats 4. Blanda frukten med pressad citron direkt. Gör glasyren genom att röra
ut florsockret och 2 msk socker i 250 ml vatten. Koka upp under ständig omrörning.
Låt sjuda i en halv minut. Låt glasyren svalna i 3 minuter och blanda den sedan med
fruktsalladen. Lägg fruktsalladen över flarnet och låt den stå ett tag. Vispa grädden
med resten av sockret. Fyll en sprits och spritsa grädden på fruktflarnet.

Plus:
Bakplåtspapper
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