
Nypotatis  

Morot  Rödlök  

Gurka   

Vitlöksklyfta  Vitvinsvinäger  

Räkor

Citron  Gräslök  

Dill  Majonnäs    

20-30 minuter • Laga mig som en av de första rätterna    J   

Smörstekta vitlöksräkor 
med potatissallad, picklad gurka och dill
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1. Koka potatis
Koka upp vatten* i en stor kastrull. 

Dela oskalad nypotatis på mitten. 

Koka potatisen med en nypa salt* i 10-12 min tills 
den är mjuk.

2. Pickla gurka
Riv gurka i långa remsor med en grönsaksskalare. 

Blanda gurka, vatten* [3 msk, 2 pers | 6 msk, 
4 pers], vitvinsvinäger, en nypa salt* och socker* 
i en skål och ställ åt sidan.

3. Förbered frukt & grönt
Finhacka vitlök. 

Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers]. 

Riv oskalad morot. 

Finhacka dill och gräslök. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

4. Stek räkor
Skala räkor och trä upp dem på träspetten, räkna 
med 2 spett per person. 

Smält en klick smör* med en skvätt olivolja* i en 
stor stekpanna. Fräs vitlök och räkor i 3-4 min, 
eller tills räkorna är genomstekta. Krydda med en 
nypa salt* och peppar*.

VIKTIGT: Räkorna är färdiglagade när köttet är 
vitt och ytan är ogenomskinlig.

5. Blanda potatissallad
Häll av vattnet från potatisen och lägg tillbaka dem 
i kastrullen. Tillsätt majonnäs, salt*, morotsriv, 
rödlök, citronzest, en skvätt citronjuice, gräslök 
och hälften av dillen. Smaksätt med en nypa salt* 
och peppar* och blanda runt väl.

6. Servera
Häll av lagen från gurkan. 

Fördela potatissallad, vitlöksfrästa räkor och 
picklad gurka mellan era tallrikar. 

Garnera med resterande dill och servera med 
citronklyftor vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, 
potatisskalare, rivjärn, skålar, grillspett 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker, smör

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Nypotatis 400 g 800 g

Gurka 1 st 1 st

Vatten* (steg 2) 3 msk 6 msk

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Socker* efter smak & behov

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st
Dill 1 påse 1 påse
Gräslök 1 påse 1 påse
Citron 1 st 2 st
Räkor 5) 150 g 300 g
Smör* 7) efter smak & behov

Majonnäs 8) 9) 25 g 50 g

Salt* (steg 5) 1/4 tsk 1/2 tsk

Salt*, Peppar*, Olivolja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
537 G

Energi 173 kj/41 kcal 929 kj/222 kcal
Fett 2 g 10 g
Varav mättat fett 0,2 g 1 g
Kolhydrat 2 g 9 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 3 g 16 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 0,6 g 3,2 g

Allergener
5) Kräftdjur 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergener. Observera att näringsinformationen på 
receptkortet kan komma att ändras om ingredienser har 
bytts ut eller förändrats.


