
GÖR SÅ HÄR: 
Lägg gelatinbladen i kallt vatten. Dela rabarbern i mindre 
bitar och lägg i en kastrull. Strö över sockret och sjud till 
en kompott. Krama vätskan ur gelatinbladen och rör ner 
i rabarbern. Låt allt svalna. Vispa grädden fast, rör ner 
gräddfilen. Rör ner rabarberkompotten i grädden och låt stå 
ca 30 minuter.
Skär jordgubbarna i skivor och lägg på tallrikar i formen av 
en blomma. Smula kakor och lägg mitt på tallriken. Lägg en 
rejäl klick av rabarbermoussen i mitten. Dekorera med mynta 
och liten finskuren rabarber om du vill.

DU BEHÖVER:
• 250 g jordgubbar
• 4 drömmar eller 

annan småkaka
• Rabarbermousse
• 2 gelatinblad
• 200 g rabarber
• 1/2 dl socker
• 1 dl grädde
• 1/2 dl gräddfil

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Jordgubbar och rabarber är riktiga försommarsmaker som  
passar väldigt bra tillsammans! Rabarbermoussen kan med 
fördel förberedas en till två dagar innan den serveras.

Jordgubbar  

med 
rabarbermousse



DU BEHÖVER:
• Salt och peppar
• 600 g kycklingbröst, gärna 

med skinn
• 2 knippe grön sparris
• 1 bunt färsk lök
• 2 nävar rucola
• 1 citron
Parmesan- och citronyoghurt
• 2 dl turkisk yoghurt
• 1 1/2 dl riven parmesan
• 1 liten vitlöksklyfta
• 1/2 citron, skalet och saften
• 1 msk olivolja
• Salt och peppar

GÖR SÅ HÄR: 
Ansa och dela lökarna, hela löken ska användas. Börja med 
att lägga kycklingbrösten på grillen på indirekt värme med 
skinnsidan nedåt. När kycklingen fått fin färg, vänd och laga 
färdigt på grillen eller i ugn tills innertemperaturen är 68°. 
Lägg löken, sparrisen och den delade citronen på grillen 
och grilla tills de fått fin färg.
Parmesan- och citronyoghurt: Blanda yoghurten med 
parmesan, riven vitlök, skalet och saften från citronen. 
Smaka av med olivolja, salt och peppar.
Servering: Skär upp kycklingbröstet, salta och peppra. Lägg 
rucola i botten på tallriken, lägg kycklingen på salladen. 
Lägg de grillade sparrisarna och lökarna vid sidan av 
kycklingen. Lägg dit en klick yoghurt, avsluta med att ringla 
över olivolja, toppa med örter, t ex ängsyra eller persilja

Grillad sparris  

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Här grillar vi alla ingredienser, men det går lika bra att laga 
dem på spisen och i ugnen. Kycklingen kan bytas ut mot 
fisk om man hellre föredrar det.

med kycklingbröst, parmesan- 
och citronyoghurt



GÖR SÅ HÄR: 
Dela, kärna ur och ta bort skalet på avokadon och lägg 
den på grillen. Du kan också grilla den i ugnen med 
grillelement. Dela tomaterna, tärna mangon och dela 
rädisorna i kvartar. Lägg mâchesallad på tallrikar, fortsätt 
med avokadon, mango, rädisor och tomater. Ringla 
över rikligt med olivolja, pressa över citronsaft, salta och 
peppra. Toppa allt med parmesan och gräslök.

DU BEHÖVER:
• 6 avokado
• 1 ask cocktailtomater
• 1 mango
• 1/2 knippe rädisor
• 1 påse mâchesallad
• 1 dl hyvlad parmesan
• 1 citron
• 2 msk finskuren gräslök
• Olivolja
• Salt och peppar

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Avokadon får en rundare och mer fyllig smak när den grillas, 
men tänk på att den behöver ligga en stund på grillen för att 
den ska hinna få både färg och bli varm. Du kan lägga  till 
räkor eller lax om du vill göra rätten mer matig.

Grillad avokado 
med rädisor, tomater och mango



DU BEHÖVER:
• ½-1/4 vattenmelon, beror 

på storleken av melonen. 
• 4 rädisor 
• 1 färsk gul lök 
• 2 msk olivolja 
• 2 kvistar färsk oregano 
• Salt och svartpeppar 

GÖR SÅ HÄR: 
Ta bort skalet från melonen och skär melonköttet i så tunna 
skivor du kan och lägg på ett fat. Skär rädisorna så tunt du kan, 
gärna på en mandolin om du har. Strö rädisorna över melonen. 
Skär löken tunt, kom ihåg att använda hela löken, även det 
gröna och strö över. Avsluta med att ringla över olivolja, strö 
över oreganoblad, salta och peppra. 

Sallad på vattenmelon och rädisa 

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Vill du göra denna sallad lite matigare kan du lägga till 
fetaost som passar fint med både vattenmelonen och 
rädisan. Har du inte oregano hemma, använd timjan eller 
persilja. Servera du salladen till fisk blir det jättegott med 
dill också.  

4 
PERS



DU BEHÖVER:
• 1 förpackning  

förkokta rödbetor 
• 1 ask hallon 
• ½ påse rucola 
• 100 g färsk getost 
• 1 msk balsamicovinäger 
• 2 msk neutral rapsolja 
• Salt och peppar 

GÖR SÅ HÄR: 
Dela rödbetorna i halvor eller kvartar och lägg på ett 
fat. Blanda med rucolan och strö över hallon och dela 
getosten i mindre bitar. Ringla över balsamicovinäger 
och olja. Avsluta med salt och peppar.  

Rödbeta med hallon och rucola 

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Detta är en snabblagad mättande sallad som passar 
utmärkt till alla typer av grillat. Friskheten och syran 
i hallonen passar utmärkt till de jordiga, mustiga 
smakerna från betorna.  

4 
PERS



DU BEHÖVER:
• 1 ask Fantastica tomater
• 75 g smör 
• 1 msk kapris 
• 4 sardellfiléer 
• Svartpeppar 
• Basilika

GÖR SÅ HÄR: 
Dela tomaterna och lägg på fat. Smält smöret och låt det bli 
gyllenbrunt, dela sardellerna i mindre bitar och låt de bli varma 
och börja smälta i det varma smöret. När smöret doftar nötigt 
och har en fin färg är det klart, tillsätt kaprisen och slå över 
tomaterna. Avsluta med svartpeppar och basilikablad.  

Tomatsallad  

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Se till att tomaterna är rumsvarma för att ge så mycket smak 
som möjlig, allra bäst är det om du inte sätter in de i kylskåpet 
över huvud taget. Slå över det brynt smöret när du serverar 
tomatsalladen, får det stå för länge kommer smöret att stelna. 

4 
PERS

med brynt smör, 
sardeller och kapris 



DU BEHÖVER:
• 250 g jordgubbar  
• 1 ask hallon 
• 1 knippe rädisor 
• 1 färsk gul lök 
• ½ påse rucolasallat 
• ½ påse mâchesallat  
• 1 citron, saften och skalet 
• 2 msk olivolja 
• Salt och svartpeppar 

GÖR SÅ HÄR: 
Dela jordgubbarna i halvor eller kvartar. Skär rädisorna tunt, 
gärna på mandolin om du har eller dela dem i kvartar. Är 
blasten från rädisan grön och krispig kan du också använda den 
i salladen. Skär den gula löken tunt, kom ihåg att använda hela 
löken även det gröna. Riv skalet endast det gula från citronen 
och pressa ur saften blanda med bären, rädisorna och löken. 
Vänd sedan ner rucolan och mâchen, självklart går det också 
bra att bara använda ena salladssorten. Avsluta med att ringla 
över olivolja, salta och peppra.  

Jordgubb- hallon och rädissallad 

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

De söta syrliga bären passar utmärkt till den peppriga rucolan 
och rädisorna. Och med sältan blir det en ypperlig sallad till 
smakrikt grillade grönsaker, fisk eller kyckling. 

4 
PERS



DU BEHÖVER:
• ½ eller ¼ vattenmelon, 

beroende på storlek 
• 250 g jordgubbar 
• 150 g fetaost 
• 1–2 färska lökar, gula 

eller röda 
• 1 litet knippe bladpersilja 
• 1-2 msk olivolja 
• Salt och peppar 

GÖR SÅ HÄR: 
Skala och dela vattenmelonen i grova bitar. Dela 
jordgubbarna och fetaosten. Skär löken tunt. Blanda alla 
ingredienser och lägg på ett fat, ringla över olivolja, salta 
och peppra. Avsluta med att strö över persilja.  

Vattenmelon- och jordgubbssallad

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Vattenmelon och fetaost är numera en klassisk 
kombination, de söta jordgubbar passar också bra till 
den salta fetan. För att göra salladen ännu lite mer matig 
blandar vi också ner sommarens färska lökar.  

4 
PERS



DU BEHÖVER:
• 4 förkokta majskolvar 
• 1 röd paprika 
• 1 röd chili 
• 200 g tomater ex 

Fantastica  
• 1 färsk gul lök 
• 2 msk neutral olja 
• 2 lime 
• Koriander 
• Salt och peppar 

GÖR SÅ HÄR: 
Finhacka ½ röd chili, paprika, tomater och gul lök. Blanda 
med olja och saften från 1 lime, smaka upp med salt och 
peppar. Gillar du koriander kan du hacka ner även den i 
salsan. Grilla majsen tills den fått fin färg, lägg den på fat, 
salta. Servera med salsan, koriander och klyftor från 1 lime.  

Grillad majs 

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

I salsan kan du välja grön istället för röd paprika, då 
får du en salsa med lite mer beska och pepprighet. 
Mängden chili är alltid svårt att skriva i ett recept, det 
bästa är att själv smaka av efter hand. Chilin har olika 
styrka från gång till gång och gillar du het mat tar du i 
mer och vill du ha mildare toner tar du bara i mindre chili. 

4 
PERS

med tomat-  
och paprikasalsa



DU BEHÖVER:
• 1 ask Fantastica tomater 
• Brieost 
• Balsamicovinäger 
• Rosmarin  
• Bröd eller kex 

GÖR SÅ HÄR: 
Lägg hela tomatkvisten på grillen, indirekt värme eller lägg 
på grillen och använd eftervärmen. Låt de ligga på grillen 
tills de börjar spricka upp och det börja rinna ur lite vätska. 
Lägg på ett fat med övriga tillbehör. Lägg tomaten på en 
brödbit tillsammans med brien, tryck till lite lätt så tomaten 
öppnar sig lite mer. Ringla över lite balsamicovinäger och 
toppen med ett rosmarinblad.  

Grillad tomat till brie 

Fler smakrika recept 
finns på everfresh.se

Istället för marmelad, testa att servera dessa ljumma 
grillade tomater med en liten skvätt balsamicovinäger 
till ostar och ett gott bröd eller kex. 

4 
PERS


