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Lyxig 
tonfisksallad med 
anchomajonnäs
Recept, text och bild: Jesper Falk, köksmästare på anrika Restaurang Prinsen

Ingredienser:
ANCHOMAJONNÄS

• 100 g blötlagd anchochili
• 1 vitlöksklyfta
• 1 ½ msk cherryvinäger
• 1 msk dijonsenap
• 2 st äggulor
• 2 dl Camelina-olja
• Salt och svartpeppar

TONFISK

• 150 g tonfiskfilé
• 2 msk Camelina-olja
• Salt och svartpeppar

SALLAD

• 100 g romansallad
• 50 g bladsallad (ruccola och spenat)
• 1 msk Camelina-olja
• Salt och peppar

• 1 kokt ägg

• 1 msk taggiascaoliver
• 50 g cocktailtomater
• ½ lila morot

• 2 st gröna sparris
• 1 msk Camelina-olja
• 2 krm flingsalt

Gör så här:
ANCHOMAJONNÄS

Börja med att blötlägga ancho-
chilin tills den blir mjuk. Skala 
vitlöksklyftan och lägg ner den 
i en mixer tillsammans med 
halva satsen cherryvinägern 
och tillsätt anchochilin. Mixa 
sedan till en slät kräm, om det 
blir stabbigt kan man tillföra 
några droppar vatten. Slå se-
dan en majonäs på resterande 
ingredienser.
Rör ner anchokrämen i majon-
näsen försiktigt. Krydda med 
salt och peppar efter tycke 
och smak.

Fler smarriga recept på 

SportHälsas hemsida

www.sporthals
a.se

SALLAD 

Koka ägget, skala och dela.
Blanda romansalladen med 
bladsalladen, oljan och kryd-
dorna. Lägg upp på salladen 
och ägget på en tallrik. 
Dela cocktailtomaterna och 
hyvla den lila moroten på 
längden. Toppa salladen 
med dessa ingredienser och 
oliverna.
Fräs den gröna sparrisen i oljan 
på högvärme i cirka 1 minut. 
Lägg upp den på tallriken intill 
salladen och strö på flingsaltet.

TONFISK

Salta och peppra tonfisken 
efter tycke och smak, stek den 
sedan i oljan på högvärme eller 
grilla. Ca. 40 sekunder per sida 
så den behåller den vackra rosa 
färgen i mitten. Låt vila någon 
minut och skär sedan upp ton-
fisken i  ca 75 mm tunna skivor.
  
Häll önskad mängd ancho-
majonnäs på tallriken och 
lägg upp den ljumma, skivade 
tonfisken.

SPORTS NUTRITIONSPORTS NUTRITION

FUELING STAMINA 

Ett helt nytt koncept med kolhydratrika  
produkter med matiga smaker  
och saltat innehåll!  
Handla på isostar.se

Camelinaolja har en närapå perfekt 
balans av omega 3, 6 och 9 som 
inte åter nns naturligt i någon annan 
olja, och är också rik på E-vitaminer 
(antioxidanter)1. 1-2 teskedar ger 
dagsbehovet av omega 32. Den runda, 
nötiga smaken lyfter allt från sallader till 
grillkött och oljans unika näringse-
gen- skaper gör den även perfekt för 
användning i hud- och hårvård. 

STYLE
PRIS FRÅN 209.400:-
PRIVATLEASING 2.995:-/MÅN**

UTRUSTAD MED BL.A:
 FRONT ASSIST   ADAPTIV FARTHÅLLARE   ELEKTRONISK HANDBROMS 
 CLIMATRONIC 2-ZONS KLIMATANLÄGGNING   TRÖTTHETSVARNARE

SMARTA TILLVAL:
 FULL LED   VÄLKOMSTBELYSNING   TOP VIEW-KAMERA 
 ELEKTRONISK HANDSFREE BAGAGELUCKA

NYA SEAT ATECA är det senaste tillskottet i SEAT-familjen och har en design som sticker ut och utrustning som skapar körglädje 
oavsett om du pendlar till jobbet, åker och handlar eller skjutsar barnen. Välj mellan Style och Xcellence och skapa en bil efter  
dina behov. Med toppbetyg i EuroNCAP får du en kombination av säkerhet, teknik och prestanda redan från start och plötsligt  
känns vardagen helt fantastisk. Välkommen in så berättar vi mer!

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Service; Fri service i 3 år/4.500 mil och 
nybilsgaranti till 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Blandad körning Ateca 4,3–6,2 l/100 km, CO²-utsläpp 112–143 g/km. 
Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing inkl. service 36 mån, max 4.500 mil, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS 
(sept 2016). Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsav-
gifter tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och vinterhjul. SEAT Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 
ränta baserad på VWFS bas ränta (eff. rta. 3,31 jul 2016). SEAT Leasing 36 mån (exkl. moms), 30% särskild leasingavgift, 50% 
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt 
förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets 
hemsida www.skv.se. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Öppettider: Mån–Fre 09.00–18.00, Lör–Sön: 11.00–16.00 | www.seatsthlm.se

SÄTRA TÄBY SÖDERTÄLJE

Sätra 08-503 338 40, Murmästarvägen 37
Täby 08-503 332 94, Gamla Norrtäljevägen 105-107
Södertälje 08-503 779 20, Forskargatan 13

TECHNOLOGY TO ENJOY

N Y A  S E A T  A T E C A  
D A G S  F Ö R  E N  N Y  V A R D A G ?

VÄLKOMSTBELYSNING FRONT ASSIST TOP VIEW-KAMERA ELEKTRONISK HANDSFREE BAGAGELUCKAFULL LED-STRÅLKASTARE

 Billån: Från 1.480:-/mån   Företagsleasing: Från 1.180:-/mån   Förmånsvärde: Från 1.413:-/mån
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