
Potatissallad med 
rädisa och sparris

Du behöver:
• 500 g sparrispotatis
• 1 knippe sparris, lila eller grön
• 1–2 färska lökar
• 1 bunt rädisa
• ¾ dl rapsolja
• 2–3 msk äppelcidervinäger
• Salt och svartpeppar
• Gräslök, det är också gott med 

persilja och/eller dill. Använd 
det ni har hemma eller gillar.

GÖR SÅ HÄR: 
Lägg sparrispotatisen i kokande saltat vatten. Koka tills den 
är mjuk, slå av vattnet. Låt potatisen svalna.
Bryt av botten av sparrisarna, de kommer gå av där den 
torra delen möter den saftiga krispiga delen. Koka sparrisen 
i saltat vatten 2-3 minuter. Den ska ha tuggmotstånd i 
mitten. Dela sparrisen i tre bitar på längden.
Halvera rädisorna. Skär löken tunt, tänk på att använda 
hela löken. Endast det som är torrt eller skadat skärs bort 
och slängs. Finhacka rikligt med gräslök. Dela potatisen på 
hälften eller i grova bitar. Blanda alla ingredienser 
(spara hälften av gräslöken och sparristopparna), smaka 
upp med salt och peppar. Lägg på ett stort fat och avsluta 
med att strö över sparristopparna och gräslöken.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Varmrökt lax med avokado, 
gurka och mangosallad
Du behöver:
• 250 g varmrökt lax
• ½ gurka
• 1 mango
• 2 avokado
• 3 msk rapsolja eller olivolja
• 2 msk äppelcidervinäger
• Salt och svartpeppar
• Smörgåskrasse

GÖR SÅ HÄR: 
Skär gurka, mango och avokado i små tärningar. Blanda 
med olja och vinäger. Smaka upp med salt och svartpeppar. 
Lägg upp laxen på ett fat och slå över salsan. Toppa med 
smörgåskrasse, föredrar du dill går det lika bra att använda.
Vill du ha en hetare variant kan du hacka ner chili i salsan.

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

8 
PERS



Laxröra på Amandinepotatis
Du behöver:
• ca 300 g Amandinepotatis
• 200 g varmrökt lax
• 1 dl gräddfil
• ½ dl finhackad dill
• ½ knippe grön sparris
• 1 dl stenbitsrom, MSC-märkt

GÖR SÅ HÄR: 
Koka upp saltat vatten och lägg i Amandinepotatisen. Koka 
tills den är helt mjuk, häll av vattnet och låt potatisen svalna.
Bryt av botten av sparrisarna, de kommer gå av där 
den torra delen möter den saftiga krispiga delen. Koka 
sparrisen i saltat vatten 1-2 minuter. Skär av knopparna plus 
lite till. Nederdelen av sparrisarna skärs i tunna skivor.
Mosa laxen med en gaffel och blanda med gräddfil, dill och 
den finskurna sparrisen. Smaka av med salt och peppar.
Halvera potatisarna, skär av lite i botten på potatishalvorna 
om de står stabilare. Fördela laxröran på potatisen, toppa 
med stenbitsrom och sparrisknopp.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Lammstek med bön- 
och sparrissallad
Du behöver:
• 600 g lammstek, urbenad
• 1 hackad eller riven 

vitlöksklyfta
• 3 msk hackad persilja
• 1 msk hackad timjan
• 1 msk hackad oregano
• Salt och peppar
Bön- och sparrissallad
• 2 påsar haricots verts
• 1 knippe lila sparris eller grön
• 1 ask ärtskott
• 2 citroner
• Olivolja
• Salt och peppar
• Persilja

GÖR SÅ HÄR: 
Vik ut lammsteken. Gnid in köttet med vitlöken och örterna. 
Salta och peppra. Rulla ihop och bind med bindgarn så steken 
håller ihop. Bryn i stekpanna. Låt den steka färdigt i ugn på 
130° tills den har en innertemperatur på 65°. Låt steken vila ca 
30 minuter innan den skärs upp.
Bön- och sparrissallad: Skär bort den lilla kvistbiten på haricots 
vertsen. Bryt av botten av sparrisarna, de kommer gå av där 
den torra delen möter den saftiga krispiga delen. Koka upp 
rikligt med saltat vatten. Koka bönorna i ca 4 minuter. Sista 
minuten låt sparrisen koka med. Häll av och spola med kallt 
vatten. Banda bönor och sparris med ärtskott. Smaka upp med 
saften från 1 citron samt rivet skal, olivolja, salt och peppar.
Skär upp lammsteken i skivor, lägg upp på fat med 
bönsalladen. Klyfta en citron och lägg på köttet, avsluta med 
att salta, peppra och strö ut persiljeblad.
Vill du göra en krämigare bön- och sparrissallad, blanda den 
med 1 – 1 ½ dl gräddfil eller crème fraiche.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Sparrisflarn
Du behöver:
• 1 smördeg på rulle
• 150 g färskost
• ½ dl finhackad gräslök
• Salt och peppar
• 50 g lagrad hårdost, ex 

parmesan eller västerbottensost 
16 sparrisar, gröna eller lila

• 16 körsbärstomater, ex 
Fantastica eller Angelle

• 1 ägg
• Olivolja

GÖR SÅ HÄR: 
Rulla ut smördegen och dela i 8 bitar. Blanda 
färskost med gräslök, smaka upp med salt och 
peppar. Fördela och bred ut på smördegsbitarna, 
tänk på att lämna kanterna fria. Riv osten och fördela 
på färskosten. Dela sparrisarna och tomaterna och 
lägg ut på smördegen. Vispa upp ägget och pensla 
smördegskanterna. Grädda i 200° 10-12 minuter. 
Ringla över olivolja och servera genast.
Gott till en sallad, du kan också toppa med 
exempelvis basilikablad.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Öppen cheesecake med 
mango, hallon och jordgubbar
Du behöver:
• 6 portioner
• 6 digestivekex
• 300 g färskost
• 3 mango
• 1 ask hallon
• Ca 400 g jordgubbar
• Citronmeliss

GÖR SÅ HÄR: 
Krossa digestivekexen. Skala och skär mangon 
i mindre bitar, mixa till en puré. Dela hallon och 
jordgubbar i mindre bitar. Fördela digestivekexen 
i botten av portionsformar eller glas. Fördela 
hälften av mangopurén i glasen. Spritsa eller klicka 
ut färskosten. Lägg ut hälften av bären, fördela 
det sista av mangopurén. Toppa med bär och 
citronmeliss.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

6 
PERS



Melonsallad med mango, 
passionsfrukt och blåbär
Du behöver:
• ¼ honungsmelon
• ¼ galiamelon
• 1 mango
• 3 passionsfrukter
• 1 ask blåbär
• 2 dl grädde
• 2 lime

GÖR SÅ HÄR: 
Skär meloner och mango i tärningar, blanda med 
passionsfrukten. Låt det gärna stå en stund och safta 
till sig. Blanda med blåbär. Vispa grädden. Fördela 
salladen i glas, toppa med vispad grädde och riv 
limeskal över.
Beroende på hur stora melonerna är kan mängden 
variera, använd den mängd melon som känns 
lagom.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Påsktårta med jordgubbar
Påsktårta:
• 2 marängbottnar
• 1 burk lemon curd, 250 g
• 1 dl vispad grädde
• 1 citron, skalet
• Ca ½ kg jordgubbar
• Mynta
Hemmagjord lemoncurd
• 3 citroner
• 1 ½ dl socker
• 50 g smör
• 1 msk maizena
• 2 ägg
• 2 äggulor
Marängbottnar
• 6 äggvitor
• 3 dl socker

GÖR SÅ HÄR: 
Vispa grädden och blanda med lemon curden. Dela jordgubbarna. 
Fördela lemoncurden på marängbottnarna. Riv citronskal över 
båda bottnarna. Toppa med riktigt med jordgubbar och mynta.
Detta är snabbvarianten, vill du göra egen lemon curd och 
marängbotten hittar du recept nedan.

Hemmagjord lemoncurd
Tvätta tre citroner noga. Koka upp citronsaft från två av citronerna 
samt rivet skal från alla tre, ihop med strösocker och smör. Sila 
vätskan. Blanda ut maizena med saften från din tredje citron och 
rör ner detta i vätskan. Vispa samman äggen och rör ner dem i 
vätskan, ställ tillbaka på spisen och sjud tills citronkrämen tjocknar. 
Häll över din lemon curd i en ren skål och låt svalna.

Marängbottnar
Sätt ugnen på 100°. Rita upp två cirklar på ett bakplåtspapper. 
Dela äggen, lägg vitorna i en ren bunke. Spara gulorna till ex en 
majonnäs eller crème brülee. Vispa äggvitorna till mjuka toppar.
Tillsätt strösockret, lite i taget och fortsätt vispa tills sockret löst upp 
sig helt och du har en fast maräng.
Spritsa eller bred ut marängen med slickepott på 
bakplåtspapperet. Baka mitt i ugnen i 80-90 minuter mitt i ugnen.
Känn på bottnarna att de känns lätta. Stäng av ugnen och öppna 
luckan och låt bottnarna svalna i ugnen.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
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Äggröra med ansjovis och 
lagrad ost serverad i äggskal
Du behöver:
• 4 kokta ägg
• 5 ansjovisfiléer
• 2 msk finhackad gräslök
• 1 dl gräddfil
• 1 dl riven lagrad hårdost
• ½ - 1 citron, saften
• svartpeppar
• 2 räd

GÖR SÅ HÄR: 
8 äggskal, tvättade
Använd skalen från när du gör en omelett, äggröra 
eller bakar. Tvättar ur skalen invändigt så går de 
fint att spara dagar innan det är dags att använda.
Hacka äggen och skär ansjovisen fint. Blanda ägg, 
ansjovis, gräslök, gräddfil och den rivna osten. 
Smaka upp med citronsaft och svartpeppar. Lägg i 
äggskalen. Toppa med tunt skurna rädisor och dill.

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

8 
PERS



Omelett med lax, 
pepparrot och lila sparris
Du behöver:
• 3 ägg
• 2 dl grädde
• Skal från 1 citron
• Salt och peppar
Picklad rödlök
• ½ liten rödlök
• 1 msk ättika 12%
• 2 msk socker
• 3 msk vatten
• 1 tsk salt
• 6 skivor kallrökt lax
• 6 lila sparrisar, det går lika 

bra med gröna sparrisar.
• Dill

GÖR SÅ HÄR: 
Vispa ihop ägg, grädde, citronskal med salt och peppar. 
Smörj 6 portionsformar och fördela smeten. Grädda i 110° i ca 
20 minuter. Tiden beror på hur stora formar ni har så titta efter 
då och då, det kan ta både kortare och längre tid. Skala och 
skär rödlöken tunt. Koka upp ättika, socker, vatten och salt. Slå 
den varma lagen över rödlöken. Låt dra minst 30 minuter.
Bryt av botten av sparrisarna, de kommer gå av där den torra 
delen möter den saftiga krispiga delen. Koka sparrisen. Ca 1 
minut i saltat vatten. Du kan också välja att ha sparrisen rå, det 
går precis lika bra, du får ett härligt krisp.
Lägg laxen på omeletterna, riv över rikligt med pepparrot, 
toppa med sparrisen, picklad rödlök och dill.
Vill du förenkla ytterligare kan du 
använda färdigpicklad rödlök

Fler smakrika recept finns på everfresh.se

6 
PERS



Fler smakrika recept finns på everfresh.se

Ägghalvor med 
avokadotopping

Ägghalvor med majonnäs, 
syrad rödlök och sparris

Du behöver:
• 3 kokta ägg
• 1 avokado
• ¼ citron
• Salt och peppar
• 6 tsk stenbitsrom (MSC-märkt)
• Smörgåskrasse

Du behöver:
• 3 kokta ägg
• ½ liten rödlök
• 1 msk ättika 12%
• 2 msk socker
• 3 msk vatten

GÖR SÅ HÄR: 
Mosa avokadon med citronsaft, 
smaka upp med salt och 
peppar. Dela äggen och klicka 
ut avokadomoset. Toppa med 
stenbitsrom och smörgåskrasse.

GÖR SÅ HÄR: 
Skala och skär rödlöken tunt. Koka upp ättika, 
socker, vatten och salt. Slå den varma lagen över 
rödlöken. Låt dra minst 30 minuter. Bryt av botten 
av sparrisarna, de kommer gå av där den torra 
delen möter den saftiga krispiga delen. Koka 
sparrisen. Ca 1 minut i saltat vatten. Dela äggen, 
klicka ut majonnäsen, toppa med sparris, syrad 
rödlök och dill.
Vill du förenkla ytterligare kan du använda 
färdigpicklad rödlök

• 1 tsk salt
• 4 msk majonnäs
• 6 sparrisknoppar, 

lila eller grön
• Dill


