pressade
burgare
senapsstekta med karamelliserad lök
låg värme i rikligt med smör. När den
mjuknat och fått fin färg tillsätter du
soja, socker och vitvinsvinäger och kokar ihop. Smaken ska vara salt, rund
och härligt karamelliserad. Lägg över
i en skål och torka av hällen.
Dela upp färsen i fyra lika stora delar och forma till runda bollar. Hetta
upp hällen till riktigt het och se till
att ha alla redskap och tillbehör till
hands, för nu går det fort.
Lägg en klick senap i pannan och
placera en köttboll ovanpå (inget extra fett behövs). Pressa köttet tunt med
ett rejält tryck från smashverktyget eller undersidan av kastrullen. För att
undvika att köttet fastnar kan du olja
in verktyget lätt först.
Håll kvar trycket i cirka 15 sekunder. Det ska fräsa och osa rejält. När
köttsafterna börjar tränga upp ringlar
du senap över ovansidan, skrapar försiktigt loss burgaren och vänder. Salta och peppra igen, lägg på dubbla
lager ost och stek någon minut till.
Komponera burgarna med lök och
tillbehör efter behag.

Känner du dig sist på bollen som inte
gjort en äkta ”smashburger”? Ingen
fara, vi hjälper dig! För det blir faktiskt en sjujävla smak på köttet.
4 portioner:
500 gram högrevsfärs
amerikansk senap
4 gula lökar
2 msk ljus soja
1 msk socker
1 tsk vitvinsvinäger
Smör
Salt & peppar
4 hamburgerbröd
8 skivor cheddarost
Topping, t.ex. sallad, saltgurka, tomat
och tryffelmajonnäs
För pressningen:
Ett smashverktyg eller en flatbottnad
kastrull
Spackelspade eller vass stekspade
att skrapa med
Gör såhär:
Strimla löken fint och stek länge på
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Gör såhär:
Börja med degen. Blanda alla ingredienser och knåda rejält – för hand eller
i maskin – till smidig konsistens. Degen ska inte krackelera när du drar i
den. Låt vila en timme med plastfilm
över bunken.
Köttfyllningen: fräs lök och vitlök
mjuk. Tillsätt färsen och stek till fin
färg med kryddorna. Tillsätt russin
mot slutet och smaka av med salt och
peppar. Lägg över i en skål och torka
av hällen inför gräddning.
Spenatfyllningen: blanda alla ingredienser i en bunke och massera
med händerna. Spenaten ska segna
ihop och bli lite mosig. Smaka av med
salt och peppar.
Dela degen i 12 bitar och kavla till
tunna rektanglar på mjölat bord. Lägg
fyllning på halva, strö över riven ost
på köttvarianten och vik över degen.
Tryck ihop kanterna.
Stek paketen på medelvärme i olivolja till gyllene på båda sidor. Servera
med citronklyftor att pressa över om
du vill.

Krispiga flatbröd från Turkiet. Vi lassar på med fyllning så att de nästan
tippar över till piroger. Gudomliga
som mellis eller till drinken.
6–8 portioner
Deg:
600 g vetemjöl
1,5 dl olivolja
3 dl kallt vatten
1,5 tsk salt
Fyllning 1:
500 g nöt- eller lammfärs
2 gula lökar, finhackade
3 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk hel spiskummin, mortlad
2 tsk paprikapulver
1 tsk chiliflakes
1 dl sultanrussin, grovhackade
3 dl lagrad ost, riven
Fyllning 2:
200 g färsk spenat
1 vitlöksklyfta, hackad
1 ägg
200 g fetaost, smulad
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Japansk kålpannkaka med omöjligt
namn och oemotståndlig smak. En
omedelbar klassiker.
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rensk avspanna
Hetta upp den inre delen av pannan
och stek dem mjuka i smör. Raka upp
mot stekhällens kanter.
Stek svampen till fin färg och raka
även den åt sidan.
Bryn renskaven hastigt på hög värme och blanda sedan ner rotsaker
och svamp. Tillsätt grädde och koka
upp. Låt puttra några minuter och
smaka sedan av med dijonsenap, vinbärsgelé, salt och peppar.
Strö över lite hackad persilja och
servera med kokt, pressad potatis och
extra gelé.

Mager skav möter rotsaker och djup,
gräddig sås. Magi uppstår. Det här
är smaken av vilt och vildmark mitt
i vardagen.
Till 4 personer:
400 g renskav
2 gula lökar
1 morot
1 palsternacka
1 bit rotselleri
3 vitlöksklyftor
200 g trattkantareller (eller valfri
svamp)
5 dl vispgrädde
3 msk dijonsenap
2 msk vinbärsgelé
Persilja
Smör
Salt & peppar
Till servering:
Pressad potatis
Vinbärsgelé
Gör såhär:
Hacka lök, vitlök och rotsaker fint.
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Vänd nektarinerna och ös med smöret igen. Gör dig sedan beredd på fyrverkeri. Men se upp för brännskador!
Använd grytvantar och var noga med
att hålla hår och ansikte borta från
stekhällen, lågorna blir höga!
Stänk över spriten och antänd med
en lång tändare. Om du har en mindre häll kan du istället lyfta och luta
den försiktigt så att lågan från brännaren antänder spriten.
Stäng av brännaren och låt spriten
brinna ut. Strö över pistagenötter och
en nypa flingsalt och servera med vaniljglass och mynta.

Sött, salt, krispigt … underbart. Imponera på gästerna genom att flambera
desserten på stekhällen. Godare och
mer spektakulärt blir det inte.
För 4 personer:
4 nektariner, halverade och urkärnade
100 gram smör
3 msk ljust muscovadosocker eller
råsocker
1 dl konjak eller rom
0,5 dl hackade pistagenötter
Flingsalt
Till servering:
Vaniljglass
Några myntablad, grovhackade
Gör såhär:
Hetta upp stekhällen med smöret.
När det börjar bubbla placerar du försiktigt ut nektarinerna med köttsidan
nedåt och strör över sockret. Stek på
låg värme i cirka 5 minuter eller tills
de fått fin färg. Ös några gånger med
smöret.
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