
Matnyttigt
från Kalvsvik
Hej!
Ett nytt år är här och vi får hoppas att det blir mycket bättre, på
många sätt, än det gångna. Låt oss alla hålla tummarna för att vi
snart kan ses på ett mer normala sätt och krama om varandra.
Den här gången kommer en huvudrätt som jag tillagade till nyår
och som jag tycker har många spännande smakkombinationer.
Min kära sambo rörde ihop en god lemon curd lagom till jul (blev
julklapp till några i släkten) så den känner jag att jag inte kan låta
bli att tipsa om.
Ha det bra i kylan! /Peter

Stekt hälleflundramed
blomkålskräm (4 port)

* 4 bitar hälleflundra (eller torskrygg)
* Brynt smör: 125 g smör, 2 msk riven eller finhackad
ingefära, 2 msk japansk soja, 200 g gurka och lite salt
* Blomkålskräm: 350 g blomkål, 1 dl mjölk och 1 dl
grädde
* Citruslök: 1 gul lök, 0,8 dl färskpressad citron och 0,5
dl socker

Det här receptet bygger egentligen på hälleflundra, men det
går bra att byta ut mot en fin torskrygg som säkert finns i
lanthandelns frysdisk.
Skala, halvera och skiva löken tunt. Koka upp citronjuice
och socker. Dra från plattan och lägg i löken. Låt den dra,
gärna ett dygn. Skär blomkålen i små bitar och lägg i kastrull
tillsammans med mjölken och grädden. Koka upp och sjud

sakta minst en
halvtimme, tills
blomkålen är helt
mjuk. Mixa till en
slät kräm. Om den
känns lös låt
puttra försiktigt
under omrörning
tills krämen
tjocknat lite.
Lägg smör och
ingefära i en
annan kastrull och
låt sjuda tills
smöret är
gyllenbrunt och

doftar nötigt, häll då ner sojan och dra av från plattan.
Dela gurkan i fyra lika stora bitar. Salta fisken och gurkan
och värm en stekpanna till medelhög temperatur. Stek
fisken i rikligt med smör 2–4 minuter på varje sida,

beroende på fiskens tjocklek. Se till att den inte faller
sönder. Ös smör över fisken under stekningen. Fiskens
kärntemperatur ska vara ca 40 grader när du lyfter ur den
ur stekpannan så eftersteker den till ca 45 grader.
Stek nu gurkbitarna i smör några minuter på varje sida.
Lägg upp blomkålskrämen på tallrikarna. Lägg på fisken
och ringa över smör. Garnera med gurkan och citruslöken.
Strimla och strö över salladslök eller kanske lite purjolök.
Vill man ha det lite matigare kan man komplettera med
några små och goda potatisar och kanske några kokta
rödbetor för att få lite färg.

Sötpotatismed räkor och
avocado (4 port)

* Ett par större sötpotatis, räksallad, avocado, rödlök,
gurka, citron, chiliflakes och peppar

Sötpotatis har blivit populärt på senare tid och är väldigt
gott, så varför inte montera ihop en trevlig liten förrätt med
den här örten (ja, det är faktiskt en ört och inte en
rotfrukt). Här kan man fuska lite genom att använda färdig
räksallad (men du kan förstås även göra en egen variant
med skalade räkor, majonnäs, creme fraiche, lite
dijonsenap, gräslök, dill och salt och peppar).
Ungsbaka sötpotatisen som är skuren i tjocka skivor. När de
fått fin färg ta ut och låt svalna en aning. Bred på räksallad,
lägg på hackad rödlök, skivad avocado, gurka och några
räkor. Krydda med chiliflakes, peppar och lite pressad
citron.

Lemon curd
* 3,5 dl strösocker, 150 g rumsvarmt smör, 3 citroner
och 6 lätt uppvispade ägg

Häll sockret i kastrull modell mindre. Tvätta citronerna (du
köper väl ekologiska?). Riv
skalet från två av dem och
lägg ner i sockret. Pressa nu
alla tre citronerna och häll i
kastrullen. Klicka i det mjuka
smöret och de lätt
uppvispade äggen.
Sätt den mindre kastrullen i
en större, till hälften fylld med hett vatten. Sjud tills krämen
börjar tjockna. Rör hela tiden.
Nu är det dags att hälla upp i några väl rengjorda och
snygga burkar med lock. Förvara i kylskåp (håller i alla fall
två veckor). Servera på något gott bröd eller några skorpor
du bakat eller köpt i lanthandeln.
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