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Ppremiär!
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säsongens smaker

Laxpaket med
primörer och citron

Omelett med
sommartryffel
och gräslök

Grillad grön sparris med
lufttorkad oxfilé, färskostcrème & basilika

Grillad grön sparris med
lufttorkad oxfilé, färskost
crème & basilika
4 personer
Tid: 30 minuter

Dryckestips!

l Champagne Baron Fuenté,
4)
Champagne, Frankrike (nr 741
ad
nser
nya
och
289 kr. Torr frisk
eko-champagne med fin mousse
och toner av gula plommon, kex,
nötter, citrus och mineral.
3,
l Bonterra Chardonnay 201
Mendocino County, Kalifornien,
skt.
USA (nr 16632) 139 kr, ekologi
med
vin
vitt
t
krik
sma
och
Fylligt
fruktig smak av tropiska frukter,
nötter, smör och vaniljiga fat.
eaux
l Moulin Touchais 2001, Cot
kr.
de Layon, Loire, Frankrike 229
syra
hög
och
a
sötm
Vitt vin med
gjort på Chenin Blanc. Toner av
shonung, torkade aprikoser, citru
as
lagr
Kan
.
assa
delm
skal och man
mycket länge.
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Söt grön sparris, salt bresaola och krämig
färskost – ibland behövs det inte mer!

Snart är det dags att njuta av de första vårprimörerna!
Välj gärna ekologiskt och Krav-odlat, så gör du
gott – både på tallriken och för miljön!
recept Fredrik Nilsson/Koloni, koloni.se
styling och foto Lina Eidenberg adamo

2 knippen grön sparris
kallpressad rapsolja
2 nypor flingsalt
svartpeppar från kvarn
2 msk hackade soltorkade tomater
2 nävar hackad basilika
200 g färskost (t ex Buko)
150 g skivad bresaola
Skär bort den trådiga nedre delen på sparrisen. Grilla sparrisarna i gjutjärnspanna på hög
värme 4–5 minuter med lite rapsolja, salt och
peppar. Blanda soltorkad tomat och basilika
med färskosten, bred på sparrisarna och täck
med bresaola.
Garnera med färsk basilika och lite ripplad
ekologisk kallpressad rapsolja.
Omelett med sommartryffel
och gräslök
4 personer
Tid: 20 minuter

ELLE mat & vin 3/15

ELLE mat & vin 3/15

I maj skördas den första sommartryffeln.
Hittar du inte den i butik, finns det fryst att
köpa.
5 ekologiska ägg
5 msk vatten
2 tsk salt
vitpeppar
1 knippe hackad gräslök
1 bit hyvlad tryffel
smör (till stekning)
Blanda allt utom tryffel och smör i en skål.
Hetta upp smör i en gjutjärnspanna och häll
ner smeten. Lyft försiktigt på kanterna med
en trägaffel, så smeten rinner ner på sidorna
och allt stelnar. Garnera med nyhyvlad tryffel
och lite extra hackad gräslök
Laxpaket med primörer
och citron
4 personer
Tid: 55 minuter

Olika färger på rödbetorna, till exempel gula,
röda och polkabetor ger laxpaketen vacker
färg.
4 MSC-märkta laxfiléer
4 kokta rödbetor
4 kokta gulbetor

Den fö
löken ä rsta rams
r und
i en pe erbar
sto.

2 tunt
skivade fänkål
10–15 skivade rädisor
2 dl frysta soja/edamamebönor
1 knippe dill
1 skivad citron
4 msk olivolja
salt och vitpeppar
Koka betorna mjuka. Sätt ugnen på 175°.
Halvera betorna och fördela grönsakerna i
botten på 4 bakplåtspapper, salta och peppra. Lägg laxfiléerna överst tillsammans med
hackad dill, citron och olivolja. Vira ihop
papperet till ett paket, tillaga i ugn 10–12
minuter och servera direkt i papperet.
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Ljummen färskppotatis
med ramslökspesto
Se recept på nästa sida!

ELLE mat & vin 3/15
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Nässelsoppa med
pocherat ägg
och forellrom

Nässelsoppa med pocherat
ägg och forellrom
4 personer
Tid: 40 minuter

Plocka de översta, nyss utvecklade bladen på
nässlorna, men inte från nässlor som växer
nära vägar. Det går också bra att använda
färsk spenat i stället för nässlor.
2 liter nyplockade nässlor
vatten
salt
1 dl vitt vin
2 grönsaksbuljongtärningar
1 dl ekologisk vispgrädde
4 msk torr sherry
vitpeppar
4 ekologiska ägg
3 msk ättikssprit
4 msk forellrom
Skölj nässlorna noga. Koka upp 4 dl vatten,
salta lätt. Lägg i nässlorna och förväll dem i 5
minuter. Spara kokvattnet, låt nässlorna rinna
av. Hacka dem grovt. Koka upp ytterligare 4 dl
vatten, vispgrädde, sherry och sparat kokvatten.
Lägg nässlorna i vätskan och låt koka i 5 minuter, mixa slätt och skummigt med stavmixer.
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Smaka av med salt och vitpeppar.
Knäck äggen i en kopp med en skvätt ättikssprit i, så ägget drar ihop sig, låt ligga i
cirka 10 minuter. Koka under tiden upp vatt
en, lägg försiktigt ner äggen i vattnet och sjud
på låg värme i cirka 3–4 minuter, lyft upp
äggen försiktigt med en hålslev och lägg dem
i den mixade soppan. Garnera med forellrom.
Rabarberconsommé
4 personer
Tid: 35 minuter + 1 dygn i kyl

Späda knallrosa rabarber lockar i butikerna.
Gör en härlig consommé – våren koncentrerad i en enda burk!
3 stora rabarberstjälkar
4 dl ekologiskt strösocker
1 msk äkta vaniljpulver
3 liter vatten
2 dl ekologisk grädde
1/2 kruka färsk mynta
Skrubba rabarberna, skala och lägg skalen
i en kastrull. Häll över socker, vaniljpulver
och vattnet. Koka upp och reducera, koka
ner vätskan till hälften.Skiva upp rabarbern
och lägg i en glasburk med snäpplock. Sila

Rabarberconsommé

över den varma lagen och låt stå
ett dygn. Servera med en klick nyvispad ekologisk grädde och färsk
mynta.
Ljummen färskpotatis
med ramslökspesto
4 personer
Tid: 35 minuter

Byt ut basilikan mot den pigga
ramslöken. Finns i välsorterade
affärer – eller i skogen!
600 g färskpotatis

Späd rabarb
er, finns
det något g
 odare?

ramslökspesto:
1 knippe ramslök
2 msk olivolja
2 msk pinjenötter
1 dl hyvlad lagrad parmesan
2 nypor flingsalt
Koka potatisen. Mixa under tiden peston
slät, spara några pinjenötter och parmesan till
garnering. Vänd runt peston med potatisen
medan den fortfarande är varm. Toppa med
lite rostade pinjenötter och hyvlad parmesan.
Servera genast.

ELLE mat & vin 3/15

