7 recept
#laxkorv
#godarematfrånhavet

Laxkorv, sparris & ljummen tomatvinegrette
20 min | Förrätt: 2 portioner, huvudrätt: 4 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

4 laxkorvar från Korshags
2 stora kvisttomater
50 g lagrad parmesan
1-2 msk hackade färska örter
(persilja, timjan, basilika, oregano
etc)
1 knippa grön färsk sparris
2-4 msk olivolja
1-2 msk äppelcidervinäger
Salt och svartpeppar

1. Skölj och dela tomaterna i fyra
klyftor vardera. Ta bort kärnorna.
Dela i ½ cm strimlor.
2. Riv parmesanosten grovt. Hacka
örterna. Koka sparrisen i 2 min i
lättsaltat vatten. Ta upp och lägg
åt sidan.
3. Stek korven gyllenbrun i hälften
av oljan. Ställ åt sidan. Håll varma.
4. Häll resten av oljan i pannan.
Hetta upp. Lägg i tomatstrimlorna, vänd ett par gånger. Tillsätt
vinägern. Smaka av med salt och
peppar. Tillsätt örterna. Blanda.

Alla recepten funkar lika
bra med Laxkorv Original
som Laxkorv Ört & vitlök

5. Lägg upp sparris och korv på
tallrikar. Skeda över tomaterna
och dressingen i pannan. Strö
osten över.

Laxkorv i bröd med räkor, rom & syrad fänkål
20 min | 2 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

4 laxkorvar från Korshags
Korvbröd
Färska räkor
Regnbågsrom
Dill för dekoration
Majonnäs

1. Grilla korven på medelstark
värme 3-5 min/sida.

Syrad fänkål
1-2 färska fänkålsstånd
1-2 msk vitvins- eller
äppelcidervinäger
1 msk rapsolja
½ tsk salt

2. Syrad fänkål: Tvätta fänkålen.
Ansa det grövsta av stammarna.
Skiva i millimetertunna skivor på
mandolin. Blanda alla ingredienser
till den syrade fänkålen. Låt stå
10-20 min så att fänkålen mjuknar
något.
3. Servera korven i korvbröd
toppad med syrad fänkål och
rikligt med räkor och rom.
4. Garnera med dill och en klick
majonnäs bredvid.
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Laxkorv med fransk potatissallad
40 min | 4 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

8 laxkorvar från Korshags

1. Fransk potatissallad: Koka
potatisen och låt svalna. Blanda
olja och senap. Salta och peppra.
Hacka bladpersilja och chili. Blanda
alla ingredienser. Låt stå och dra till
servering.

Fransk potatissallad
8-10 medelstora potatisar
3 dl olivolja
1 msk dijonsenap
1 knippe bladpersilja
1/2 chili (mild)
Salt, peppar

2. Stek korven och servera med
potatissalladen.

Laxkorv, råstekt fänkål, lök & pepparrotsrème
20 min | Förrätt: 2 portioner, huvudrätt: 4 portioner | Lätt
Ingredienser
4 laxkorvar från Korshags
2 stånd färsk fänkål
1 supersolo vitlök
2-3 sticklökar
100 g färskost naturell
1 msk riven pepparrot
2-3 msk olivolja
1 msk smör
Salt, vitpeppar, ev. örter
Tillagning
1. Ansa bort det grövsta av
stjälkarna på fänkålen. Skiva
fänkålen tunt på längden; gärna
med mandolin.
2. Skala och skiva vitlöken tunt.
Ansa och skär sticklökarna i fina
skivor.

3. Blanda färskosten med pepparroten. Smaka av med salt.
4. Hetta upp oljan i en stekpanna
och bryn korvarna i smör/olivolja.
Lägg åt sidan och håll varma.
5. Använd samma stekpanna utan
att torka ur, tillsätt lite mer olja och
hetta upp ordentligt. Lägg i fänkål,
vitlök och sticklök. Bryn snabbt,
avsluta med en klick smör. Salta
och peppra.
6. Lägg upp korven på tallrikar.
Toppa med fänkåls- och lökblandningen. Lägg en klick färskoströra bredvid och strössla ev.
över färska örter.

www.korshags.se

Laxkorv, rotselleri & valnötssallad
20 min | Förrätt: 2 portioner, huvudrätt: 4 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

4 laxkorvar från Korshags
4 hg rotselleri (skalad/ansad vikt)
2 hg morot
50 g valnötter
2-4 msk Korshags Halmstad
Senap, Original
2 dl gräddfil
50 g lax-, forell- eller stenbitsrom
Färska örter, valfria

1. Skala och ansa rotsellerin. Skala
morötterna. Riv morot och selleri
grovt.

Dressing
2-4 msk pressad citron
2-4 msk rapsolja
Salt och vitpeppar

variant
Korshags
r fsallad
av Waldo

2. Dressing: Rör samman citronjuice och rapsolja. Smaka av med
salt och peppar. Dressa grönsakerna.
3. Hacka valnötterna grovt, rosta
eventuellt. Vispa samman senap
och gräddfil. Hacka örterna grovt.
4. Bryn korven hastigt i stekpanna
eller grilla den. Lägg upp korven
på en tallrik. Toppa med grönsaker, stenbitsrom, senapssås,
valnötter och örter.

Grillad laxkorv med rostad potatis & Mojo Rojo
15+40 min | 2 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

4 laxkorvar från Korshags
500 g potatis
2 msk + 0,5 dl matolja
1 vitlöksklyfta
1 tsk torkad timjan
Salt och vitpeppar
Persilja för garnering

1. Grilla korven på medelstark värme
3-5 min/sida.

Mojo Rojo
400 g röda tomater
2 skivor vitt formbröd
4 vitlöksklyftor
150 g grillad paprika i olja
1 tsk spiskummin
½-1 krm cayennepeppar
½ tsk salt
2 msk rödvinsvinäger
1/2 dl olivolja

2. Klyfta varje potatis i fyra delar.
Skölj i varmt vatten, torka. Blanda
potatisen med olja, vitlök, timjan, salt
och peppar. Kör i ugnen (gärna varmluft) i 30-40 min tills potatisen är mjuk
och gyllene. Salta mer vid behov.
3. Mojo Rojo: Skär ingredienserna i
mindre bitar. Lägg i mixer och kör till
en jämn puré. Krydda. Droppa i oljan
med mixern gående tills såsen blivit
slät.

www.korshags.se

Laxkorv med fänkålsfräs
20 min | 4 portioner | Lätt
Ingredienser

Tillagning

8 laxkorvar från Korshags

1. Ansa och strimla fänkålen, fräs i
stekpanna tillsammans med sojabönor och sesamfrö. Krydda med
svartpeppar. Smaka av med salt.

Fänkålsfräs
2-3 fänkål
250 sojabönor, upptinade
1 tsk sesamolja
1 tsk flytande honung
1 tsk sesamfrön
1 krm svartpeppar

2. Ringla över honung och sesamolja innan servering.
3. Servera med stekt eller grillad
laxkorv.

måltid!
Smaklig
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