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Ägg och kötträtter 
 

Bananpannkakor 
Gör	  gärna	  dubbla	  receptet	  och	  spara	  i	  kylen	  till	  mellanmål.	  
Eftersom	  att	  pannkakorna	  är	  söta	  av	  bananen	  kan	  du	  äta	  dem	  som	  
de	  är	  utan	  topping	  om	  du	  tar	  med	  dem.	  	  
	  
1-‐2	  portioner	  
	  
1	  helt	  mogen	  banan	  
2	  ägg	  
2	  msk	  kokosmjöl	  	  
1	  1/2	  tsk	  bakpulver	  
2	  tsk	  kokosolja	  eller	  ghee	  till	  stekningen	  
	  
Serveringsförslag	  
1,5	  dl	  tinade	  blåbär	  eller	  andra	  bär.	  Strö	  gärna	  kanel	  över.	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  till	  smeten	  med	  stavmixer	  eller	  i	  matberedare.	  Hetta	  upp	  en	  
stekpanna	  på	  medelvärme.	  Smält	  ca	  1	  tsk	  av	  fettet	  i	  stekpannan.	  Gör	  3	  pannkakor	  åt	  
gången,	  ca	  10	  cm	  i	  diameter.	  Ca	  0,5-‐0,75	  dl	  smet	  till	  en	  pannkaka.	  När	  pannkakan	  börjat	  
bubbla	  i	  mitten	  är	  det	  dags	  att	  vända.	  Stek	  ca	  2-‐3	  min	  på	  varje	  sida.	  Sänk	  värmen	  om	  det	  
bränns.	  Servera	  med	  färska	  eller	  tinade	  bär.	  Med	  banan	  i	  smeten	  bränns	  pannkakorna	  
lätt	  om	  värmen	  är	  för	  hög.	  Sänk	  värmen	  och	  tillåt	  lite	  längre	  tid	  på	  varje	  sida.	  
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Scrambled eggs 

Krämiga	  och	  lena	  utan	  grädde!	  	  
	  
1	  portion	  	  
	  
2	  ägg	  
en	  nypa	  salt	  
2	  tsk	  kokosolja,	  klarifierat	  smör	  eller	  ghee	  
	  
Serverinsförslag	  
Servera	  med	  spenatsallad	  eller	  annat	  grönt,	  tomatsallad,	  en	  grön	  smoothie	  eller	  
grapefrukt	  som	  tillbehör.	  
	  
Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  med	  fettet	  på	  låg-‐medelvärme	  Vispa	  ihop	  äggen	  och	  salt	  i	  en	  
skål	  och	  rör	  i	  stekpannan	  med	  fettet.	  För	  att	  få	  äggen	  mjuka	  och	  lena	  i	  konsistensen	  ska	  
du	  inte	  låta	  värmen	  bli	  för	  hög.	  Rör	  hela	  tiden	  och	  mot	  slutet	  tar	  du	  av	  pannan	  från	  
värmen	  och	  låter	  eftervärmen	  tillaga	  äggen	  tills	  de	  blir	  klara.	  
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Omelett 

Omelett	  är	  praktisk	  nödkost	  när	  allt	  annat	  är	  slut	  hemma.	  Varför	  inte	  omelett	  till	  middag	  
tillsammans	  med	  en	  sallad?	  
	  
1	  portion	  
	  
2–3	  ägg	  
en	  nypa	  salt	  och	  peppar	  
2	  tsk	  kokosolja,	  rapsolja	  eller	  ghee	  
1	  msk	  vatten	  
salt	  och	  peppar	  
	  
Valfri	  smaksättning	  
färsk	  bladspenat	  
strimlad	  salladslök	  eller	  gräslök	  
1-‐2	  kokta	  kalla	  potatisar,	  skuren	  i	  tärningar	  för	  mer	  mättnad	  
1	  dl	  stekt	  svamp	  
	  
	  
Stek	  först	  på	  de	  tillbehör	  som	  behöver	  stekas,	  t.ex.	  lök,	  potatis	  och	  spenat.	  Vispa	  ihop	  
ägg,	  salt	  och	  peppar	  med	  vattnet.	  Smält	  fettet	  i	  en	  stekpanna	  på	  låg-‐	  till	  medelvärme.	  
Sänk	  värmen	  till	  låg.	  Häll	  i	  äggen	  och	  rör	  försiktigt	  i	  pannan	  tills	  att	  äggen	  börjar	  stelna.	  
Fortsätt	  tillaga	  ett	  par	  minuter	  tills	  att	  omeletten	  är	  helt	  klar.	  	  
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Shakshuka 
	  
Smakrik	  och	  kryddig	  tomat	  och	  äggrätt.	  Perfekt	  till	  söndagsbrunch	  eller	  lunch.	  	  
	  
2	  port	  	  
	  
1	  gul	  lök,	  finhackad	  
2	  klyftor	  vitlök,	  pressad	  
2	  msk	  olivolja	  
0,5	  tsk	  harissa	  eller	  sambal	  oelek	  
1	  burk	  krossade	  tomater	  
salt	  och	  nymald	  svartpeppar	  
4	  små	  ägg	  
färsk	  koriander	  eller	  bladpersilja	  
ev	  en	  nypa	  chiliflakes	  
färsk	  koriander	  eller	  persilja	  till	  serveringen	  
	  
Servera	  med	  något	  bröd	  till	  	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  175°C.	  Hetta	  upp	  olja	  i	  stekpanna	  som	  tål	  ugnsvärme	  och	  fräs	  lök	  och	  
vitlök	  på	  medelvärme	  i	  cirka	  5	  minuter,	  det	  ska	  mjukna	  helt	  och	  få	  lätt	  färg.	  Lägg	  i	  
harissan/sambal	  och	  låt	  den	  fräsa	  med	  någon	  minut.	  Häll	  i	  tomaterna	  och	  salt	  och	  
peppar	  efter	  smak.	  Låt	  det	  koka	  ihop	  till	  en	  tjock	  tomatröra	  under	  10-‐15	  minuter.	  Gör	  
fyra	  ”urgröpningar”	  i	  tomatsåsen	  med	  baksidan	  av	  en	  sked	  och	  knäck	  försiktigt	  i	  äggen	  
en	  bit	  ifrån	  varandra	  och	  ställ	  in	  pannan	  i	  mitten	  av	  ugnen.	  Baka	  tills	  äggvitan	  stelnar,	  
cirka	  10	  minuter.	  Rör	  inte	  om!	  Klipp	  över	  koriander	  eller	  bladpersilja	  och	  strö	  gärna	  på	  
lite	  chiliflakes	  eller	  svartpeppar.	  Ät	  med	  bröd.	  
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Nötlimpa 	  
	  
En	  skiva	  av	  det	  här	  brödet	  med	  grönsaker	  blir	  nästan	  en	  liten	  hel	  lunch.	  Innehåller	  ägg	  och	  
kan	  inte	  göras	  vegan.	  
	  
1	  limpa	  (1	  l)	  
	  
100	  g	  mandlar	  
100	  g	  hasselnötter	  
100	  g	  cashewnötter	  
100	  g	  hela	  psylliumfrön	  
100	  g	  solroskärnor	  
150	  g	  pumpakärnor	  
1	  tsk	  salt	  
100	  g	  rapsolja	  eller	  annan	  olja	  
6	  st.	  ägg	  
	  
Att	  ”bröa”	  formen	  med	  
100	  g	  skalade	  sesamfrön	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  150°C.	  Väg	  upp	  alla	  nötter	  och	  frön	  och	  häll	  i	  stor	  skål.	  Blanda	  i	  salt,	  olja	  
och	  ägg	  och	  rör	  ihop	  allt	  noggrant.	  Smörj	  en	  form	  och	  strö	  den	  med	  sesamfrön.	  Häll	  i	  
smeten.	  Baka	  ca	  60	  min.	  Låt	  svalna	  helt	  och	  skär	  sedan	  upp.	  Går	  att	  frysa	  in	  i	  skivor.	  
Brödet	  håller	  sig	  ett	  par	  dagar	  i	  rumstemperatur.	  	  
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Bananbröd/banankaka – ej vegan 
	  
Gott	  fikabröd	  eller	  som	  mellis.	  Skär	  i	  skivor	  och	  ät	  som	  sockerkaka	  
eller	  bre	  med	  mandelsmör	  och	  toppa	  med	  färska	  bär	  till	  frukost.	  	  
	  
1	  limpa	  (1	  l)	  
	  
3	  helt	  mogna	  eller	  bruna	  bananer	  
3	  ägg	  
1	  tsk	  vaniljpulver	  
3	  msk	  honung.	  
0,5	  dl	  kokosmjölk	  eller	  annan	  valfri	  godkänd	  mjölk	  
5	  dl	  mandelmjöl	  (kan	  ersättas	  med	  2,5	  dl	  kokosmjöl)	  
1,5	  tsk	  bikarbonat	  	  
1	  msk	  citron	  eller	  äppelcidervinäger	  
1	  krm	  salt	  
1	  tsk	  kanel	  (kan	  uteslutas)	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  175°C.	  Vispa	  ägg	  och	  honung	  luftigt.	  Mosa	  bananerna	  väl	  och	  blanda	  
med	  äggmixen.	  Blanda	  ihop	  torra	  ingredienser	  och	  rör	  ner	  i	  äggsmeten.	  Klä	  en	  1,5	  liters	  
brödform	  med	  bakplåtspapper	  och	  häll	  smeten	  i.	  Grädda	  i	  nedre	  delen	  av	  ugnen	  i	  ca	  45	  
minuter.	  Låt	  svalna	  en	  stund	  i	  formen	  och	  sedan	  helt	  på	  galler.	  	  
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Pasta Bolognese 
Bolognese	  som	  långkok	  gör	  att	  den	  blir	  så	  pass	  god	  att	  du	  kan	  
servera	  den	  till	  festlig	  middag.	  Servera	  med	  rispasta	  och	  ingen	  
kommer	  veta	  att	  de	  äter	  glutenfritt	  och	  mjölkfritt.	  	  
	  
4	  port	  
	  
1	  liten	  zucchini	  som	  pasta	  per	  port	  eller	  4	  port	  rispasta	  
	  
500	  g	  nötfärs	  
salt	  och	  peppar	  
1	  gul	  lök	  
2	  klyftor	  vitlök	  
2	  blekselleristjälkar	  
2	  morötter	  
2	  msk	  citronsaft	  
500	  g	  krossade	  tomater	  
2	  tsk	  torkad	  oregano	  
0,5	  dl	  färsk	  basilika	  
0,5	  dl	  olivolja	  
salt	  och	  svartpeppar	  
	  
	  
Hetta	  upp	  olivolja	  i	  en	  stekpanna.	  Finhacka	  lök	  och	  vitlök.	  Skiva	  blekselleri	  och	  morötter.	  
Värm	  en	  stekpanna	  med	  olivolja	  och	  fräs	  lök,	  vitlök,	  blekselleri	  och	  morötter	  tills	  att	  
löken	  är	  helt	  genommjuk	  och	  något	  gyllene.	  Häll	  sedan	  över	  alltsammans	  i	  en	  kastrull.	  
Stek	  köttfärsen	  på	  hög	  värme	  i	  det	  kvarvarande	  fettet	  i	  samma	  panna.	  Salta	  och	  peppra	  
ordentligt.	  Smula	  samtidigt	  färsen	  med	  en	  gaffel.	  När	  färsen	  är	  ordentligt	  brynt,	  rör	  ner	  
den	  i	  kastrullen	  med	  grönsakerna.	  Låt	  alltsammans	  puttra	  i	  ett	  par	  minuter.	  Tillsätt	  de	  
krossade	  tomaterna,	  oregano	  och	  hackad	  basilika.	  Smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Koka	  
under	  lock	  på	  svag	  värme	  ca	  45	  minuter.	  Späd	  eventuellt	  med	  lite	  vatten	  och	  såsen	  
känns	  för	  torr.	  Smaka	  av	  igen	  med	  salt	  och	  peppar.	  
Koka	  pasta	  enligt	  anvisningen	  på	  förpackningen.	  
	  
Koka	  pasta	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen.	  
	  
För	  zucchnipasta:	  använd	  mandolin,	  potatisskalare	  eller	  grönsakssvarv	  för	  att	  strimla	  
pasta	  av	  zucchinin.	  Antingen	  förväll	  i	  kokande	  vatten	  i	  ca	  2	  minuter	  och	  häll	  av	  i	  
durkslag	  eller	  stek	  i	  olivolja	  i	  2-‐3	  minuter	  under	  omrörning	  
	  
	  



	  8	  

Nillas kryddiga lammgryta  
Ett	  recept	  som	  tar	  tid	  men	  som	  är	  väl	  värt	  det.	  Förbered	  en	  dag	  
innan	  och	  frys	  in	  portioner.	  Du	  kan	  servera	  grytan	  med	  ris,	  
quinoa	  eller	  tillsätt	  extra	  vatten	  och	  lite	  salt	  för	  att	  få	  en	  
mättande	  sopp/gryta	  som	  du	  kan	  äta	  med	  sked.	  	  
	  
ca	  8	  port	  
	  
1-‐1,5	  kg	  lammbog	  och	  gärna	  ett	  lammlägg	  
salt	  och	  peppar	  
1	  msk	  korianderfrön	  eller	  torkad,	  mald	  
2	  tsk	  senapsfrön	  
1	  msk	  spiskumminfrön	  eller	  torkad	  mald	  
ca	  4	  msk	  olivolja	  
2	  morötter,	  delad	  i	  tredjedelar	  
3	  gul	  eller	  röd	  lök,	  halverade	  eller	  i	  klyftor	  
20	  st.	  körsbärstomater,	  halverade	  eller	  4	  st.	  stora	  tomater	  i	  klyftor	  	  
1	  hel	  vitlök,	  halverad	  på	  mitten	  
2	  cm	  färsk	  ingefära	  i	  skivor	  
1	  citron,	  halverad	  
6	  st.	  curryblad	  eller	  lagerblad	  
2	  tsk	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  tsk	  svartpeppar,	  gärna	  nymalen	  
1	  tsk	  gurkmeja	  
0,5	  tsk	  chili	  eller	  kajennpeppar	  
ca	  300	  g	  grönkål,	  strimlad	  
ca	  400	  g	  kokta	  svarta	  bönor	  eller	  kikärtor	  	  
	  
Tärna	  lammköttet	  i	  ca	  2-‐3	  cm	  kuber.	  Skär	  bort	  en	  del	  svål	  om	  det	  behövs	  eftersom	  att	  
grytan	  annars	  kan	  blir	  för	  fet.	  Salta	  och	  peppra	  lite	  grann	  och	  krydda	  med	  koriander,	  
spiskummin	  och	  senapsfrön.	  Har	  du	  ett	  ben/lammlägg	  så	  saltar	  du	  bara	  och	  pepprar	  det	  
lite	  grann.	  Hetta	  upp	  en	  gryta	  och	  bryn	  lammköttet	  i	  omgångar	  i	  olivolja.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  bryna	  ordentligt	  eftersom	  att	  det	  ger	  mycket	  smak.	  Kryddorna	  släpper	  från	  köttet	  
men	  det	  gör	  inget.	  Mellan	  omgångarna,	  tillsätt	  1	  dl	  vatten	  och	  koka	  ur	  snabbt.	  Häll	  av	  
och	  spara	  skyn	  tillsamman	  med	  de	  brynta	  bitarna.	  När	  allt	  kött	  är	  brynt,	  för	  tillbaka	  till	  
grytan,	  tillsätt	  morot,	  lök,	  tomat,	  vitlök,	  ingefära,	  saft	  från	  citron	  och	  de	  urkramade	  
citronhalvorna,	  curryblad	  eller	  lagerblad	  och	  salt.	  Fyll	  upp	  med	  vatten	  så	  att	  det	  precis	  
täcker	  köttet.	  Koka	  upp	  och	  låt	  sedan	  sjuda	  på	  låg	  värme	  i	  ca	  2	  timmar	  tills	  att	  köttet	  
nästan	  faller	  isär	  av	  sig	  själv.	  Ta	  ur	  lök,	  bitar	  av	  ingefära	  och	  morot.	  Ta	  upp	  lammläggen	  
för	  att	  ta	  bort	  kött	  från	  benet	  och	  för	  tillbaka	  till	  grytan.	  Tillsätt	  grönkål,	  svartpeppar,	  
gurkmeja	  och	  ev.	  mer	  salt	  om	  det	  behövs	  till	  grytan.	  Koka	  upp	  och	  låt	  sjuda	  tills	  att	  
grönkålen	  är	  mjuk.	  Tillsätt	  sköljda	  kokta	  svarta	  bönor/borlottibönor	  koka	  upp	  igen.	  
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Fiskgryta med tomat och aioli 
	  
En	  underbar	  vardagsgryta	  som	  är	  lätt	  att	  lyxa	  till	  när	  det	  ska	  bjudas	  genom	  att	  bara	  
tillsätta	  saffran	  och	  skaldjur.	  Servera	  fiskgrytan	  med	  en	  sallad	  till	  förrätt	  och	  gärna	  aioli	  -‐	  
gör	  majonnäs	  enligt	  recept	  under	  rubriken	  tillbehör	  och	  såser	  –	  tillsätt	  pressad	  vitlök.	  
	  
2	  port	  
	  
1	  sötpotatis,	  skalad	  och	  tärnad	  (ca	  1	  cm	  kuber)	  
1	  fänkål,	  tärnad	  
1	  liten	  rödlök,	  hackad	  
1	  finhackade	  vitlöksklyftor	  
1,5	  tsk	  torkad	  timjan	  eller	  1	  msk	  färska	  blad	  
1	  msk	  olivolja	  
400	  g	  krossade	  tomater	  
2	  dl	  buljong	  eller	  vatten	  +	  örtsalt	  
salt	  och	  peppar	  
ca	  1/2	  citron	  
200	  g	  hokifilé	  eller	  torskfilé,	  tinad	  och	  tärnad	  
	  
Lyxvariant	  –	  tillsätt	  0,5	  paket	  saffran	  med	  andra	  kryddorna	  och	  tex	  blåmusslor	  eller	  
andra	  skaldjur	  tillsammans	  med	  fisken.	  	  
	  
Fräs	  lök	  och	  vitlök	  i	  olivolja	  tills	  att	  löken	  är	  helt	  genomskinlig	  och	  mjuk	  på	  medelvärme	  
(ca	  5	  min).	  Tillsätt	  sötpotatis	  och	  fänkål	  och	  fräs	  under	  omrörning	  i	  ytterligare	  ett	  par	  
minuter.	  Häll	  i	  krossade	  tomater,	  timjan	  och	  buljong.	  Salta	  och	  peppra	  och	  låt	  sakta	  koka	  
15-‐20	  minuter	  tills	  att	  sötpotatis	  och	  morot	  är	  mjuka.	  Gör	  aioli	  –	  gör	  majonnäs	  enligt	  
recept	  under	  rubriken	  tillbehör	  och	  såser	  –	  tillsätt	  pressad	  vitlök.	  Smaka	  av	  grytan	  och	  
krydda	  med	  mera	  salt,	  peppar	  och	  några	  droppar	  citronsaft.	  
Tillsätt	  fisktärningarna	  i	  grytan	  och	  koka	  sakta	  några	  minuter.	  
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Grillad kyckling med hummus och 

rostad tomat 
Det	  går	  såklart	  bra	  att	  steka	  kycklingen	  istället	  för	  att	  grilla.	  
Se	  till	  att	  den	  får	  ordentlig	  stekyta	  bara	  eftersom	  att	  det	  bidrar	  
med	  mycket	  smak.	  Hummusen	  är	  lite	  mildare	  än	  vänligt	  och	  
serveras	  nästan	  istället	  för	  puré	  eller	  mos.	  	  
	  
2	  port	  
	  
Kyckling	  
2	  st	  kycklingfiléer	  
1	  msk	  olivolja	  
0,5	  msk	  citronsaft	  
Salt	  och	  peppar	  efter	  smak	  –	  men	  jag	  
rekommenderar	  att	  krydda	  ganska	  
rejält!	  
0,5	  tsk	  mald	  spiskummin	  
Tomat	  och	  grönsaker	  
10-‐14	  st	  halverade	  körsbärstomater	  
eller	  2	  stora	  tomater	  i	  klyftor	  
1	  rödlök	  i	  klyftor	  
ev.	  någon	  extra	  grönsak,	  t.ex.	  blomkål	  i	  
buketter	  (passar	  jättebra	  i	  denna	  rätt)	  
1	  msk	  olivolja	  
3	  kvistar	  rosmarin	  eller	  1	  tsk	  torkad	  
Salt,	  peppar	  
	  
Hummus	  
1	  vitlöksklyfta,	  pressad	  
1	  burk/förp.	  kikärtor,	  väl	  avrunna	  och	  
sköljda	  
1,5	  msk	  citronsaft	  
3	  msk	  olivolja	  
1	  msk	  tahini	  (sesampasta)	  –	  kan	  
uteslutas	  
ca	  0,5	  dl	  vatten	  
salt	  

	  
Till	  servering	  
Gärna	  ruccola	  eller	  spenat	  och	  en	  klyfta	  
citron	  per	  tallrik	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  225°C.	  
Lägg	  kycklingfiléerna	  på	  ett	  fat,	  ringla	  
olivolja	  och	  pressa	  ctron	  över	  och	  
krydda	  runt	  om.	  Låt	  filéerna	  vila	  en	  
stund	  och	  dra	  åt	  sig	  smak.	  
Sprid	  ut	  tomater,	  rödlök	  och	  ev.	  någon	  
mer	  grönsak	  för	  mer	  mättnad	  i	  en	  stor	  
ugnsfast	  form.	  Krydda,	  tillsätt	  olivolja	  
och	  blanda	  om.	  Rosta	  i	  ugnen	  i	  35-‐45	  
minuter	  tills	  att	  tomaterna	  har	  fått	  
rostade	  kanter.	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  till	  hummusen	  till	  
en	  jämn	  smet.	  Smaksätt	  med	  salt	  och	  
peppar.	  Smaka	  av	  med	  mer	  citronsaft	  
om	  det	  behövs.	  Konsistensen	  ska	  vara	  
som	  slät	  puré.	  
Grilla	  kycklingen	  på	  en	  mycket	  het	  
kolgrill	  eller	  i	  grillpanna,	  2	  minuter	  på	  
varje	  sida	  så	  filéerna	  får	  fin	  färg	  runtom.	  
Låt	  sedan	  köttet	  stekas	  klart	  i	  ugnen	  i	  
cirka	  5-‐10	  minuter.	  Använd	  gärna	  
termometer.	  
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Lax med spenat och blomkålsris och snabb 

örtkräm 
	  
Lax	  
300	  g	  laxfilé	  (eller	  annan	  favoritfisk)	  
1	  msk	  olivolja	  eller	  rapsolja	  
0.5	  krm	  salt	  
0.5	  krm	  svartpeppar	  
	  
Blomkålsris	  
0,5	  stort	  blomkålshuvud	  eller	  1	  litet	  
1	  tsk	  rivet	  skal	  av	  citron	  
2	  msk	  citronsaft	  
0,5	  dl	  hampafrön	  eller	  solrosfrön	  
60	  g	  bladspenat	  	  
1	  krm	  salt	  eller	  örtsalt	  
1	  krm	  svartpeppar	  
	  
Örtkräm	  
1	  dl	  blad	  av	  färska	  örter,	  du	  kan	  variera	  karaktär	  på	  rätten	  genom	  att	  välja	  olika	  örter.	  
Välj	  t.ex.	  basilika	  eller	  persilja	  eller	  en	  blandning	  av	  dill	  och	  persilja.	  	  
1	  äggula	  
1	  tsk	  dijonsenap	  eller	  annan	  sockerfri	  senap	  
1	  liten	  klyfta	  vitlök	  (kan	  uteslutas)	  
1	  msk	  citronsaft	  eller	  0,5	  msk	  äppelcidervinäger	  
0,5	  dl	  Rapsolja	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Lax:	  Värm	  ugnen	  till	  100°C.	  Lägg	  laxfiléerna	  i	  en	  ugnsform	  och	  ringla	  över	  olivolja,	  salta	  
och	  peppar.	  Ugnsbaka	  gärna	  med	  termometer	  tills	  att	  innertemperaturen	  är	  52	  grader	  
ca	  15	  minuter.	  	  
Blomkålsris:	  Koka	  upp	  lättsaltat	  vatten	  i	  en	  kastrull.	  Antingen	  riv	  blomkålen	  grovt	  på	  
rivjärn	  eller	  mixa	  buketter	  i	  matberedare	  till	  riskonsistens.	  Sjud	  blomkålen	  i	  vattnet	  i	  
cirka	  1	  minut.	  Häll	  av	  blomkålen	  i	  sil,	  skölj	  med	  svalt	  vatten	  för	  att	  stanna	  av	  tillagningen	  
och	  låt	  rinna	  av	  väl.	  Finhacka	  spenaten	  och	  blanda	  ljummen	  blomkål	  med	  olja,	  citronsaft	  
och	  rivet	  skal,	  frön	  och	  salt	  och	  peppar	  efter	  smak.	  	  
Örtkräm:	  Mixa	  under	  tiden	  laxen	  tillagas	  örter,	  ägg,	  dijonsenap,	  vitlök,	  och	  citron	  med	  
satvmixer.	  Tillsätt	  oljan	  i	  en	  först	  droppvis	  under	  omrörning	  och	  vart	  efter	  i	  en	  tunn	  
stråle	  under	  konstant	  vispande/mixande	  tills	  det	  blir	  en	  majonnäsliknande	  sås.	  Smaka	  
av	  med	  lite	  salt.	  	  
	  
	  


