TYNDERÖ KRYDDBOD

RECEPT
2020

Här har jag sammanställt 12 olika recept och lite tips på vad du
kan göra med kryddblandningarna. Hoppas du får inspiration
och hittar något riktigt gott att tillaga. /Maria

INNEHÅLL
Godaste pastasåsen

1

Ugnsgratinerade musslor

2

Räksallad

3

Lammstek

4

Panerad torsk med Dillade

5

Rostbiff

6

Ugnsrostade grönsaker

7

Ungsbakad/grillad lax

8

Potatissallad

9

Pizza ala Mia Klose

10

Tomat och Mozzarellasallad

12
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Den här goda såsen
passar lika bra till pasta
som till en god köttbit.
Det enda som behövs
är en 3:a grädde och
Tynderö Gårdskrydda
efter smak.
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Vi brukar ta ca 2 tsk. Häll grädden i en kastrull och vispa i Tynderö Gårdskrydda,
låt koka upp hastigt, sänk värmen och låt småputtra på svag värme i minst 10
min, gärna längre så att smakerna hinner utvecklas och gifta sig med varandra.
Är det ont om tid så gör såsen under tiden pastavattnet kokar upp och stek
bacon lätt i lagom stora bitar. Servera gärna en fräsch sallad till.
Vill man ha en något mer syrlig smak på såsen så passar creme fraiche jättebra
eller varför inte blanda 50/50 med grädde. Jättegott!
En middag som tar ca 15 minuter att göra och passar perfekt om det är bråttom
eller är jättehungrig.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Det här receptet passar
fint framför tv:n eller
som förrätt och går
också jättebra att
förbereda inför festen.
Här har vi använt
Salta Stänk från Holmö.
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Du behöver;
ett paket frysta gröna musslor (500 gr)
100 gr smör eller 1 dl olivolja (rumstempererat)
2 tsk citronsaft
2 msk riven Parmesanost
2 tsk Salta Stänk från Holmö
Lägg de frysta musslorna i en ugnssäker form och sätt
ugnen på 225 grader. Blanda ingredienserna med
varandra fördela sedan jämt över musslorna. Gratinera i
mitten av ugnen i ca 12-15 minuter. Servera med ett
gott bröd och en god räksallad, se recept nedan.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Det här receptet passar
fint framför tv:n eller
som förrätt och går
också jättebra att
förbereda inför festen.
Här har vi använt
Italiensk Salladskrydda
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Du behöver;
Räkor, sallad eller bladspenat, tomat, gurka, oliver, gärna en
avokado, paprika, olivlja, kokt ägg i klyftor, en god vinäger och
Italiensk Salladskrydda.
Skär grönsakerna och lägg i en skål, blanda 2 delar olja och en del
vinäger med 1-2 tsk Italiensk salladskrydda och slå över salladen,
lägg i räkorna och äggen, blanda väl. Serveras gärna tillsammans
med gratinerade musslor (se recept ovan) samt ett gott bröd till.
Mums!

© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Ett fantastiskt gott
recept på lammstek
med favoriten
Tynderö Gårdskrydda.
Det tar lite tid att
marinera men är helt
klart värt väntan.
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Det här behöver du;
2 dl rött vin, 1 dl olja, Kinesisk soja, 1-2 klyftor vitlök, 2 msk Tynderö Gårdskrydda,
potatismjöl eller arrowrot till såsen.
Gör så här;
Gör en marinad med rött vin, olja, kinesisk soja, vitlök och Tynderö Gårdskrydda. lägg
steken i en tät plastpåse och häll i marinaden, låt allt ligga och ”gotta till sig” i 6 – 24 tim,
vänd påsen ibland. Lägg över steken i en ugnsfast form och häll över marinaden, ställ in
i ugnen (175 grader) och låt stå till steken når en temperatur på 70-75 grader. Slå gärna i
lite vatten i marinaden efter en stund och ös skyn över steken ibland.
Ta ur steken ur formen när den är klar och låt vila en stund i folie, sila skyn under tiden
och gör en redning med potatismjöl eller arrowrot om du vill ha en glansig och klar sås.
Skär upp steken i skivor och servera med pressad potatis och en fräsch sallad. Lovar att
det här är när lammstek smakar som bäst. Prova också gärna Söråkersblandning. För mer
pepparsmak passar Skärgårdsblandningen finfint.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Det här är en favoriträtt
hos oss och smakar
underbart med Dilliad
men går såklart bra
med andra kryddor som
t.ex. Skärgårdskryddan
eller Söråkersblandning.
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Den här rätten går ganska snabbt att tillaga och fisken får en så fin smak
och konsistens som den inte får om man väljer vetemjöl. Mandelmjölet gör
också att fisken mättar bra. Servera gärna med goda grönsaker, en god sås
och eventuellt pressad potatis eller ris till.
Du behöver:
Torsk eller annan vit fisk som är god att panera, ägg, mandelmjöl, några
nypor salt, Dilliade och olivolja.
Gör så här:
Vispa ihop två ägg med lite salt. Blanda Dillade efter smak i ca 1.5-2 dl
mandelmjöl. Vänd fisken i ägget och mandelmjölet, se till att det är jämt
fördelat och stek i olja på medelstark värme. Nu har du en underbart god fisk
som mättar länge och går dessutom utmärkt att värma igen.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Hemligheten med att få
en fin och god rostbiff
(förutom bra köttkvalitet
och kryddningen) är
lagom temperatur på
ugnen, 100 – 110 grader
och en termometer
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Klappa in Husets Röda jämt fördelat över rostbiffen som
helst ska vara rumstempererad innan den ställs in i ugnen.
Ta ut köttet när innertemperaturen nått 55 grader om du vill
ha den riktigt rosa eller 60 grader om du vill ha den ljusrosa.
Det tar lite tid, men planerar man och vill ha rostbiffen riktigt
fin så är det verkligen värt det.

© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Det här receptet fick jag
inspiration till en dag i
slutet av sommaren när
jag var till trädgårdslandet för att plocka in
lite gosaker till middagen
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Ingredienser:
Morötter (3 st), squash, spetskål,lök (2 st), olivolja (ca 2 msk), salt,
Herrgårdskrydda (1 msk), persilja och mangold.
Gör så här:
Strimla grönsakerna i lagom stora bitar och lägg i en ugnsfast form.
Häll över olivoljan, salta och strö över Herrgårdskryddan, blanda så
allt blir jämt fördelat i formen. Ställ in i ugnen i ca 175 grader ungefär
40 min, rör om då och då. Skär under tiden mangold och persiljan.
Blanda med de övriga grönsakerna när det återstår 5-10 min i ugnen.
Till det stekte vi torsk krydda med Summer Smoky Hot Fries – så otroligt
gott tillsammans. /Maria
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Ugnsbakad lax är
väldigt gott och enkelt
att göra, här har vi
använt vår Limepepper.
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Du behöver:
Lax, olivolja eller smör, en nypa salt och Limepepper
Gör så här:
Lägg laxfilén i en ugnssäker form och lägg på några lagom stora
smörklickar eller häll över ca 0,5 dl olivolja jämt fördelat över fisken.
Strö över Limepepper efter smak och ev. salt om så önskas. Ställ in
i ugnen på 175 graders värme, för bästa resultat använd termometer,
när laxen har en temperatur på 55 grader är den klar. Serveras med
ris alternativt kokt pressad potatis eller potatissalladen nedan.
Jättegott att också grilla laxen, väldigt enkelt och kom ihåg
termometern för bästa resultat.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Sommartid gör vi ofta den
här potatissalladen som
passar jättebra till grillad
lax, rostbiff och buffébordet.
Den är lika god varm som
kall och går att förbereda i
god tid innan servering.
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Du behöver till 4 port
1 kg potatis fast sort, 1 röd eller gul lök (den röda gör salladen vacker), 2-3 tomater,
bladspenat eller ruccolasallad om så önskas
Dressing:
1 dl olja, 3 msk vinäger, min favorit är vit balsamvinäger, 2 tsk Herrgårdskrydda,
även Salta Stänk är jättegott men ta då något mindre mängd.
Börja med att blanda dressingen så den får stå och ”gotta” till sig. Skala och tärna
potatisen, låt den koka tills den är mjuk, det tar ca 10 min, skär under tiden löken
och tomaterna. Slå potatisen i ett durkslag så vattnet få rinna av ordentligt. Lägg
över potatisen i kastrullen igen och ha lite värme på plattan, blanda i lök och tomat
och slå sedan på dressingen, blanda väl. Om du vill ha i bladspenaten eller
ruccolan blanda i den straxt innan servering.
© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Det här receptet på pizza
har jag fått av Mia Klose,
en ung rocktjej som levt
och verkat i London många
år men är åter i Sverige.
Det är med stolthet som
jag presenterar hennes
goda veganska pizza.
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Recept 4 pizzor
Börja med toppingen, då behöver du detta;
tomatsås 1/2 tub tomatpure med en pressad vitlöks klyfta och
lite ketchup som rörs ihop, 1 gul lök, champinjoner efter tycke,
1 burk majs korn, 4 cartney vegankorvar, Söråkersblandning,
Cashewost – mixa ett paket alpro soya grädde och en liten påse
rostade eller orostade cashewnötter, några droppar vinäger och
tre matskedar b-jäst med lite salt och en klyfta vitlök.
fortsättning nästa sida.

© Maria Österborg Tynderö Kryddbod

Pizza alla Mia Klose
forts.

Pizzadeg:
5dl vetemjöl
2tsk bakpulver
1/2 tsk salt
1/2 dl olivolja
2.5 dl vatten
Blanda alla torra ingredienser till pizzadegen i en bunke och
rör i olivoljan och vattnet, arbeta ihop till en deg.
Blanda ihop tomatsåsen. Fräs lök, spenat och svamp i en
stekpanna med lite olivolja. Mixa soyagrädden med
cashewnötterna, vitlök, salt, vinäger och b-jäst, handmixer
fungerar bast. Man kan utesluta b-jäst om man inte har det
men det ger en ostigare smak.
Kavla ut pizzabottnarna och rör ut tomatsåsen och lägg på
toppingen plus ett lager med Söråkersblandning. Ringla sedan
över cashewosten över pizzorna och avsluta med ännu ett
lager Söråkersblandning. Grädda i ugn ca 12 min på ca 225
grader eller tills pizzorna fått färg.
Servera med sallad gjord på valfri sallad. Till just den här
pizzan serverades det spenat och grönkålssallad med en
dressing gjord på två matskedar vinäger, en matsked olivolja,
salt och Herrgårdskrydda..
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Flera av kryddorna
smakar fantastiskt med
olja och vinäger.
Mina egna favoriter är
Herrgårdskrydda och
Italiensk Salladskrydda.
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Den här salladen har en god vinägrett tillsammans med Italienska
Salladskryddan, salladslök och mozzarellaost toppad med färsk timjan.
Du behöver;
god olja ca 1 dl
en god vinäger ca 2 msk,t.ex vit balsamvinäger eller äppelcidervinäger
1,5 tsk Italiensk Salladskrydda
Häll olja och vinäger i ett glas och blanda sedan i kryddblandningen, rör
ordentlig med en tesked eller gaffel. Låt gärna vinägretten stå en stund
så smakerna hinner gifta sig med varandra. Blanda igen och häll sedan
över salladen och blanda försiktigt om du har mozzarella eller fetaost i.
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Egna anteckningar
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