
Matjessillwrap

4 st mjukt tunnbröd

Fyllning
3 dl gräddfil 
2-3 filéer Ängholmens matjessill 
1 dl riven Västerbottenost 
10 st rädisor
1 kruka gräslök
Salt och vitpeppar
½ röd lök
Eventuellt potatis 

Tillagning
1. Häll gräddfilen i ett kaffefilter och låt den rinna av 
 ca 1 timme.

2.  Ta upp matjessillen ur spadet och klappa den torr.
 Finhacka sillen och blanda ner i gräddfilen.
 Tillsätt Västerbottenost, strimlade rädisor och finhackad  
 gräslök. Smaksätt med vitpeppar och salt.

3.  Lägg fyllningen på tunnbröd, strö på rödlök och rulla  
 ihop. För en matigare macka går det bra att fylla ut med  
 kall kokt potatis.

Goda recept 
med Ängholmens  
matjesill

KONSUMENTKONTAKT: 

0340- 54 56 00 
info@fiskexporten.se    www.fiskexporten.se

Midsommarpaj

Pajskal
3 dl vetemjöl
150 g smör
2 msk vatten

Fyllning
5 kokta potatisar
2-3 filéer (ca 200 g) Ängholmens matjessill
2 msk spad från Ängholmens matjessill
2 dl Cremé Fraiche
2 st ägg
3 msk hackad gräslök
Svartpeppar
3 msk riven lagrad ost

Tillagning
1. Blanda eller mixa ihop degen. Tryck ut i pajformen  
 och låt vila i kylen ½ timme. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Skala och skär potatisen i bitar och lägg den i  
 pajformen. Lägg även i sillen.

3. Vispa ihop sillspadet med creme fraiche, ägg,  
 gräslök och svartpeppar. Hälls sedan i formen  
 och strö över osten.

4. Grädda pajen längst ner i ugnen i ca 30-40 minuter.

5. Dekorera med romcaviar och gräslök.
 Servera gärna med en klick gräddfil och  
 finhackad rödlök.

Garnering
röd romcaviar
gräslök



Lax och matjestartar med kaviarcremé 
(6-8 port)

1-2 filéer (ca 120 g) Ängholmens matjessill
150 g kallrökt lax
100 g färsk lax
1 msk finskuren gräslök
1/2 msk fransk senap
1-2 krm malen koriander
Salt
Nymalen vitpeppar 
50 g sikrom
Färska örter för garnering

Kaviar cremé
1 dl creme fraiche
ca 1/2 dl mjölk
4-5 msk kaviar
Nymalen vitpeppar
1 nypa socker

Tillagning
1. Finhacka laxen, både färsk och rökt, och matjesillen.

2. Blanda ner gräslök, koriander, senap. Smaka av med  
 salt och vitpeppar. Blandas väl innan du forma små  
 runda biffar. Låt stå i kylen ca en timme. 

3. Tunna ut creme fraichen med mjölken till lagom  
 såskonsistens. Smaksätt såsen med kaviar, nymalen  
 vitpeppar och socker.

4. Lägg upp tartaren och stryk ett lager sikrom på  
 toppen. Lägg de blandade örterna uppe på  
 tartaren. Slå slutligen på lite kaviarcremé runt om  
 och garnera med gräslök.

Frusen matjesmousse (4 port)

3 filéer (ca 200 g) Ängholmens matjessill
1-2 msk matjesspad
1/2 dl hackad dill
1/2 dl hackad gräslök
1/2 dl chilisås
2 dl vispgrädde

Tillagning 
1. Klä en 1/2 liters form med plastfolie. 

2. Skär matjesfiléerna i små tärningar. 
 Blanda matjessillen med hackad dill, gräslök  
 och chilisås.

3. Vispa grädden ganska hårt. Lägg i matjesspadet   
 och vänd ner i matjesblandningen. 
 Häll upp smeten i formen och frys i minst 3 timmar.

4. Stjälp upp moussen på ett serveringsfat och garnera  
 med dill och färska grönsaker. 
 Servera genast med nykokt färskpotatis.

Ängholmens Matjessill 
- Tradition i modern tappning

Lite mildare med en rund balanserad smak.
Finsmakaren att bjuda sina bästa vänner på.

Matjessill med gremolata och pinjenötter 
(4 port)

800 g färskpotatis
1/2 dl rapsolja
1 dl kruspersilja
1/2 vitlöksklyfta
1 msk pinjenötter
Svartpeppar
4 filéer Ängholmens matjessill
1 citron 
1 bit parmesanost
Dill

Tillagning
Skrubba och koka potatisen i saltat vatten.

Gremolatan:
1. Hacka eller mixa rapsolja, kruspersilja, pressad vitlök  
 och pinjenötter till en grovkorning sås. Smaksätt   
 med svartpeppar.
2. Skär upp sillfiléerna och lägg upp dem på ett fat.   
 Skeda över gremolatan och avsluta med lite riven  
 parmesan och pressad citron. Garnera med dill.
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