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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

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 näringsegen- skaper gör den även perfekt för
användning i hud- och hårvård.

Gör så här:

FUELING STAMINA

ANCHOMAJONNÄS

SALLAD

TONFISK

Börja med att blötlägga anchochilin 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 sedan en majonäs på resterande
ingredienser.
Rör ner anchokrämen i majonnäsen försiktigt. Krydda med
salt och peppar efter tycke
och smak.

Koka ägget, skala och dela.
Blanda romansalladen med
bladsalladen, oljan och kryddorna. 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.

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 tonfisken i ca 75 mm tunna skivor.
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Häll önskad mängd ancho
majonnäs på tallriken och
lägg upp den ljumma, skivade
tonfisken.

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