
Gör din egen sill av inläggningssill som bland annat finns på Costco.  
Eller ”piffa upp” IKEAs inlagda sill eller annan inlagd sill du hittar i mataffärerna 
här. Tex Lascco Wine Sauce Herring.  

Carins Skärgårdssill 
10 portioner
2 förp 5-minuters inläggningssill (à 420 g). I USA använd den stora burken inlagd sill som finns på 
Costco. 
2 dl majonnäs: Best Foods Real Mayonnaise (Hellmans)
3 dl sour creme
1 dl finskuren gräslök 
1 dl finskuren dill 
2 burkar röd stenbitsrom (à 80 g) 
juice och finrivet skal ifrån 1/2 ekologisk citron
1 krm salt 
1 krm peppar 

Ev lite färskriven pepperrot. Man kan göra den här sillen lite mera lyxig genom att 
ha i kräftstjärtar också. 

4-5 portioner 
2 burkar inlagd sill ifrån IKEA (ca 16 oz)
1/2 dl majonnäs: Best Foods Real Mayonnaise (Hellmans)
1 dl sour creme
1/2 dl finskuren gräslök
1/2 dl finskuren dill
1 burk röd stenbitsrom (Olika varianter av stenbitsrom finns bland annat på Trader Joes) 
Juice och finrivet skal ifrån 1/4 citron
1/2 krm salt
1/2 krm peppar

Gör så här
Blanda alla ingredienser utom sillen i en bunke. Krydda med salt och peppar.
Häll av, skölj och skär sillen i sneda bitar om hela fileer.  Blanda med röran.
Lägg sillröran i en väl rengjord glasburk och sätt på ett lock. Låt gärna stå i kylen 1-2 dygn
före servering.
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Grava din egna lax – med en Kalifornisk tvis! 

Jessicas Citrongravade lax

För 6 personer 
1 kg lax (mellanbit)
4 msk salt
4 msk socker
2 tsk grovkrossad vitpeppar Rivet skal och pressad saft av 1⁄2 citron eller lime 

Gär så här:
1. dela laxen i halvor och skär bort ryggbenet. Ta bort alla ben. 
2. Blanda salt, socker, peppar och citronskal 
3. Lägg laxen med skinnet nedåt i en form. Strö saltblandningen över laxen. Pressa över citron eller 
limesaften. 
4. Lägg ihop laxbitarna med köttsida mot köttsida. Täck med plast. 
5. Låt laxen ligga i kylen i 1-2 dygn beroende på hur tjocka filéerna är. Vänd laxen några gånger un-
der gravningen. Häll bort saltlaken och förvara laxen i kylen. 

Slut på Kalles Kaviar till ägghalvorna? Prova Devild eggs!

Devild Eggs

Ingredienser
6 ägg
1/4 cup (ca 60 ml) Best Foods Real Mayonnaise (Hellmans)
1 tesked vitvinsvinäger
1 tesked gul senap
1/8 tesked salt
Nymald svartpepper
Paprikapulver för dekoration

1. Hårdkoka äggen och skala. 
Gärna så här: placera äggen i ett lager i en kastrull. Fyll på med vatten så äggen tacks ordentligt. 
Koka upp. Lägg på locket och kocka ytterligare 1 minut på svag värme. Ta bort kastrullen från vär-
men och låt stå, med locket på, i 14 minuter.  Häll bort det varma vattnet och skölj äggen I kallt vat-
ten ca 1 minut. Skala äggen!  

2. Torka försiktigt av de skalade äggen med hushållspapper. Dela dem i halvor och ta ut gulan. Lägg 
gulan i en skål och lägg resten av ägghalvan (vitan) på ett serveringsfat.   

3. Mosa gulorna till fina smulor med en gaffel. Tillsätt majonär, vinäger, senap, salt och peppar och 
blanda väl.

4. Klicka ut stora teskedar av gulan-blandningen i ägghalvorna (i hålet i vitan). Strö gärna lite paprika-
pulver på som dekoration. Servera!



Prova en fräsch laktosfri potatissallad till det grillade i år!

Fransk potatissallad

Ingredienser för 6 personer
1 kilo kokt potatis (gärna små Golden potatoes eller Dutch yellow)
1 rödlök 
0,5 dl persilja 
2 msk kapris 
1 tsk salt 
2 krm svartpeppar 

Fransk dressing
2 msk dijonsenap 
1,5 msk rödvinsvinäger 
0,5 dl rapsolja 
0,5 dl olivolja 
1 krm salt 
0,5 krm svartpeppar

Fransk potatissallad – gör så här:
1. Skala och skär potatisen i 1/2-cm-tjocka skivor. Skala och skiva löken tunt. Varva potatis, lök, persil-
ja, kapris, salt och peppar i en skål. 

2. Dressing: Blanda senap och vinäger i en skål. Vispa ner oljan droppvis. Krydda med salt och pep-
par. Häll dressingen över salladen och blanda väl. 

3. Täck med plastfolie och låt stå i kylen ca 2 timmar.

…och så jordgubbar till efterrätt såklart! 

Limejordgubbar med vaniljglass

Ingredienser för 6 personer
ca 1.5 liter jordgubbar
Rivets skal av 2 limes
1/3 dl socker

Skiva jordgubbar och blanda med limeskal och socker
Ställ i kylen och låt dra någon timme.
Servera med vaniljglass eller lättvispad grädde!

Trevlig Midsommar! 


