DU BEHÖVER:
• 4 päron
• 4 portabellosvampar
• 1-2 schalottenlökar
• 2 msk flytande honung
• 3 msk balsamicovinäger
• 3 msk rapsolja
• 150 g ädelost
• 1 påse blandad sallad
• 1 kvist rosmarin

40

MINUTER

Grillad portabellomed
och päronsallad ädelost
GÖR SÅ HÄR:
Skala och skär löken i tunna skivor. Lägg lökringarna i kallt
vatten. Koka ihop honung och balsamicovinäger tills hälften
återstår, blanda därefter med rapsolja.
Skär päronen i skivor. Dela portabellon i skivor. Lägg päron
och svamp på grillen och grilla ca 3 minuter på varje sida.
Lägg sallad i botten på ett fat, varva grillat päron och svamp.
Smula över ädelosten, torka löken och strö över, ringla över
vinägretten. Toppa med rosmarin, salt och peppar.

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

Grillad
zucchini
och bakad zucchini med yoghurt
Nagga en zucchini med en gaffel. Baka på grillen tills den
är helt mjuk, ca 25 minuter. Låt den svalna något innan du
delar den på längden och skrapar ur köttet. Lägg köttet
i skål och mosa med en gaffel. Blanda med 1 dl naturell
yoghurt och citronsaft. Salta och peppra.
Chili- och persiljedresssing: Blanda alla ingredienser.
Tänk på att kolla av styrkan på chilin, så den inte är för het
för din smak, innan du blandar i allt. Är det en mild chili,
ta lite mer för rätt hetta.
Dela den andra zucchinin i skivor, salta och låt dra några
minuter. Torka av den vätska som dragits ur. Lägg på
grillen med tomater. Ringla chili- och persiljedressingen
över den grillade zucchinin och servera tillsammans med
gott bröd, en bit grillat kött eller kyckling.

DU BEHÖVER:
• 2 zucchini
• 1 dl naturell yoghurt
• Saften från ½ citron
• Salt och peppar Chili

persiljedresssing
•
•
•
•
•
•

1/2 tsk finhackad chili
1 vitlöksklyfta
1 msk citronsaft
2 msk hackad persilja
3 msk olivolja
Salt och peppar

45

MINUTER

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

DU BEHÖVER:
• 2 gula lökar eller
3 schalottenlökar
• 2 msk smör
• 1 msk socker
• Salt
• Ca 300 g bredbar getost
• 2 knippe sparris
• 1 pkt tomater på kvist
• 2 msk pinjenötter
• Olivolja
• 1 citron
• Salt och peppar

30

MINUTER

Grillad sparris

med getost, karamelliserad lök och pinjenötter
GÖR SÅ HÄR:
Skala och skär löken tunt. Smält smöret och stek löken mjuk på
svag värme. När löken är mjuk, men utan att den fått färg, strö
över sockret. Låt allt bli varmt och ställ sedan åt sidan. Rosta
pinjenötterna i en torr stekpanna. Bryt av de eventuellt torra
ändarna på sparrisarna. Lägg sparris och tomat på grillen. Bred
under tiden ut getosten på tallrikar eller ett fat. Bred ut den
karamelliserade löken. Lägg över sparrisen och tomaterna.
Pressa över citronsaft, salta och peppra. Avsluta med att strö
över pinjenötter.

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

Ananassalsa
med grillad majs och lax
Skala och skär ananasen i små tärningar. Skär salladslöken
i tunna ringar. Blanda ananas med salladslök, chili, limeskal
och saft med rapsolja. Smaka upp med salt och peppar.
Tillsätt den mängd koriander som du tycker blir lagom, tänk
på att skära ner de fina stjälkarna också, de har mycket smak.
Lägg laxfiléerna och majsen på grillen. Laxen ska grillas så
att den precis faller isär när man trycker på den. Salta och
peppra. Servera laxen och majsen med ananassalsan.

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

DU BEHÖVER:
• ½ ananas
• 3 salladslökar
• 1 tsk finhackad röd
chili
• Skalet från 1 lime
• Saften från ½ lime
• 1 knippa koriander
• 2 msk rapsolja
• Salt och peppar
• 600 g laxfilé
• Salt och peppar
• 1 pkt förkokta
majskolvar

40

MINUTER

DU BEHÖVER:
• 2 huvud broccoli
• 1 schalottenlök
• 1 msk äppelcidervinäger
• 1 dl riven halloumiost
• 2 tsk hackad röd chili
• Sojamajonnäs
• 1 dl majonnäs
• 1 msk soja
• 2 tsk citronsaft

30

MINUTER

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

Grillad broccoli
med sojamajonnäs

GÖR SÅ HÄR:
Skala och hacka schalottenlöken och låt dra i
vinäger. Halvera broccolin och lägg på en bit
aluminiumfolie, ringla över rapsolja och låt grilla
i ca 10 minuter.
Blanda ihop majonnäs, soja och citronsaft. Strö
halloumiosten, chilin och löken över broccolin
och låt allt smälta ihop. Salta och peppra. Servera
broccolin tillsammans med grillad fisk eller kyckling.

Grillad
sallad
med helgrillade lökar, sparris och potatis
Ställ hela rödlökar med skalet kvar på grillen. Låt stå ca 30
minuter tills de är helt mjuka.
Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Dela dem i halvor.
Bryt av de eventuellt torra ändarna på sparrisarna. Halvera
baby gem sallaten. Dela citronen. Lägg sparris, citron och
baby gem på grillen. Sallaten ska endast grillas 2 minuter.
Skala rödlöken. Lägg potatis, lök, baby gem och sparris
på ett stort fat. Salta och peppra, ringla över rikligt med en
god olivolja. Toppa salladen med räkor, getostbollar och
olivolja. Pressa över saften från den grillade citronen.

DU BEHÖVER:
• 4 rödlökar
• 600 g
delikatesspotatis
• 1 knippe grön sparris
• 4 baby gem sallat
• 300 g skalade räkor
• 400 g getostbollar
• 1 citron
• Oregano
• Olivolja
• Salt och peppar

40

MINUTER

Fler smakrika recept
finns på everfresh.se

