Tapasrecept från

RECEPTMAKARE PATA NEGRA

Passionerade
smaker

När spanjorerna säger ”pata negra” menar
man det bästa av det bästa och ”apasionado”
betyder passionerad på spanska.Dessa två uttryck symboliserar verkligen vinerna som vi
lyfter fram i denna receptsamling.Det rör sig
om Pata Negra Apasionado - ljuvligt smakrika
och fruktiga viner av den typ man gärna delar
med andra.Vinerna funkar utmärkt till såväl
prat som mat, inte minst de underbara
smårätter som spanjorerna gjort sig
kända för.I denna receptsamling
bjuder vi på ett antal tapas som
passar utmärkt till helgens
myskvällar.

I denna receptsamling bjuder tre bloggare med passion
för mat på läckra tapasrecept som passar utmärkt till
vinerna från Pata Negra.Den gemensamma faktorn är de
passionerade smakerna och upplägget att dela på flera
rätter över ett glas vin.
Frederik, Lyxlagat,lyxlagat.se
Lyxlagat.se är samlingspunkten för alla
Frederik Zälls kanaler när det gäller
matlagning,kokboksförfattande,
TV-kockande,ölbryggande och övrigt
som inspirerar till kulinarska
upplevelser och livsnjutning.
Linda, Lindas Goda,
lindasgoda.blogspot.se
Linda startade upp sin blogg sommaren
2012 med fokus på mat, kryddor och
örter och även lite trädgård.Så länge
hon kan minnas har matlagning varit
en av hennes största passioner med en
drivkraft att inspirera med sina recept.
Millan, Salt & Peppar,saltpeppar.se
När Millan flyttade hemifrån insåg hon
att hon varken kunde laga mat eller hade
några recept.Det var då Millan började
blogga om sina misslyckanden i köket,
vilket blev grunden till det som idag
är Salt & Peppar.

A SURF ’N’ TURF FLIRT
Ingredienser 4 pers:
4 krabbklor, förkokta
2 riktigt fina ölkorvar
Dressing:
1 salladslök

1 röd chilifrukt
1 msk rapsolja
1 lime
3 kvistar färsk koriander
flingsalt och svartpeppar

Gör så här:
Knäck krabbklorna och ta ut köttet.
Slanta ölkorvarna.
Strimla salladslök och röd chili och blanda med
rapsolja och pressad lime.Vänd även ner fint
skuren koriander.Smaka av med salt och peppar.
Lägg ölkorv och krabbkött på ett fat och ringla över
den goda dressingen.Avnjuts med varsin gaffel.

Recept:Frederik från
Lyxlagat

CHILI BEAN CHEDDAR DIP
Ingredienser 4 pers:
1 klyfta vitlök
1 gul lök
1 grön chilifrukt
1 röd chilifrukt
2 tsk anchochilipulver
2 msk rapsolja

3 msk vatten
400 g kidneybönor på burk
75 g riven cheddarost
salt och svartpeppar
Tillbehör:
Tortillachips

Gör så här:
Skala vitlök och gul lök,kärna ur alla chilifrukterna.Strimla den röda chilifrukten fint och
lägg undan till servering. Dela de andra godsakerna
grovt och lägg i en matberedare tillsammans med
chilipulvret och rapsoljan. Kör kort och snabbt
till en klumpig smet.
Häll över i en liten kastrull och koka upp
tillsammans med vattnet, låt sjuda i 10 minuter.
Häll under tiden av bönorna, skölj dem väl och
mosa dem lite lätt med en gaffel. Vänd ner dem
i koket när 5 minuter återstår.
Ta av från värmen, vänd ner osten och smaka
sedan av med salt och peppar. Avsluta med att
vända ner fint skuren röd chili och servera med
tortillachips.

ån Lyxlagat
Recept:Frederik fr

SOTAD TONFISK MED
SOJADIPP
Ingredienser 4 pers:
100 g färsk tonfisk
2 msk sesamfrön
rapsolja
flingsalt

1
1
1
3
1

tsk limesaft
tsk socker
msk vatten
salladslökar
röd chilifrukt

Dressing:
4 msk japansk soja
1 msk risvinäger

Övrigt:
4 träpinnar

Gör så här:
Häll soja,vinäger,lime, socker och 1 msk vatten
i en burk och skaka rejält.
Skär salladslökarna och urkärnad chilifrukt i tunna
skivor.Lägg undan fyra skivor av vardera till senare,
lägg resten i burken med dressingen och skaka.
Skär tonfisken i fyra kuber, pensla med lite
olja och strö över flingsalt.
Hetta upp en torr stekpanna och rosta sesamfröna.
Bränn av tonfiskkuberna runt om.Använd en brûléebrännare eller stekpanna. Låt dem få fin färg på
ytan, men inte genomstekas.
Vänd sedan kuberna i rostade sesamfrön, trä upp
dem på pinnar och garnera med chili och salladslök.
Servera med dressingen.

Recept:Frederik från
Lyxlagat

BACON & COLESLAW WRAPS
Ingredienser 4 pers:
2 msk hel kummin
80 g bacontärnigar
1,5 dl majonnäs
salt och svartpeppar

150 g vitkål
1 morot
gemsalladsblad
Tabasco Chipotle

Gör så här:
Rosta kumminfröna i en torr stekpanna tills
de börjar dofta gott,lägg sedan åt sidan
att svalna.Knaperstek bacontärningarna och
låt rinna av på hushållspapper.
Blanda majonnäs med rostad kummin, lite salt
och peppar.Smaka av. Blanda majonnäsen med
strimlad vitkål och riven morot.
Dra loss hela gemsalladsblad och fyll dem
med coleslaw och bacontärningar, stänk över
den rökiga tabascon.

Recept:Frederik

från Lyxlagat

ANSJOVISSNURROR
Ingredienser 25 st:
1 gul lök
250 g smördeg på rulle
3 dl mild prästost

0,5 dl finhackad
persilja
1 burk ansjovis (100 g)

Gör så här:
Skala och finhacka löken. Fräs den i smör
i en panna utan att den tar färg.
Rulla ut smördegen. Skär degen i två lika
stora delar på längden.
Riv osten och strö den över smördegen. Lägg på
löken.Finhacka persiljan och skär ansjovisen
i bitar.Lägg dem på smördegen.
Rulla ihop till en rulle från långsidan.
Skär i 1/2 cm tjocka skivor och lägg dem på en
plåt med bakplåtspapper. Grädda på 220 grader i
ca 10 minuter.
Du kan förbereda rullarna.Linda i så fall in
dem i bakplåtspapper och skär dem i skivor
precis innan gräddningen.

Recept:Linda från Lind
as Goda

PINCHOS MED KRONÄRTSKOCKA & SERRANO
Ingredienser 12 st:
1 surdegsbaguette
smör
Röran:
1 burk kronärtskockshjärtan (avrunnen vikt 240 g)
15 färska basilikablad
2 vitlöksklyftor

2
2
8
3
1

msk olivolja
tsk pressad citron
st soltorkade tomater
krm salt
krm svartpeppar

Garnering:
100 g serranoskinka
basilika

Gör så här:
Kör ingredienserna till röran i en
mixer eller matberedare.
Skär brödet i skivor. Stek brödet i smör
tills det har fått fin färg. Lägg på en klick
kronärtskocksröra och en bit serranoskinka.
Toppa med ett basilikablad.

Lindas Goda
Recept:Linda från

PATA NEGRA APASIONADO
Artnr: 75253
Doft/smak: Ungdomlig, fruktig,
aningen kryddig med inslag av
plommon, körsbär, örter, lakrits,
choklad, peppar och vanilj.
Passar till: Det här är ett
riktigt all-round vin! Passar
till alla typer av tapas och
buffémat, med såväl kött och
kyckling som grönsaker och ost.
Även gott som sällskapsvin.

PATA NEGRA APASIONADO
VERDEJO SAUVIGNON BLANC
Artnr: 2127
Doft/smak: Fräsch och smakrik
med toner av citrus, lime,
tropisk frukt och örter.
Passar till: Ett utmärkt vin
till alla typer av bufféer,
tapas och plockmat. Särskilt
gott till fisk, skaldjur och
vegetariska rätter. Passar
även bra som sällskapsdryck.

PILGRIMSMUSSLOR
MED STING
Ingredienser 12 st:
6 st pilgrimsmusslor
flingsalt och peppar
200 g räkor med skal
2 cm färsk ingefära

1 st vitlöksklyfta
1/2 röd chilifrukt
25 g smör
saften från 1 lime
12 st små blad av gemsallad

Gör så här:
Skär pilgrimsmusslorna i två delar och krydda
dem med salt och lite peppar.
Skala och grovhacka räkorna. Riv ingefäran och
vitlöken, finhacka chilin. Lägg några skivor
av chili åt sidan för garnering.
Smält smöret i en het panna. Lägg i pilgrimsmusslorna och stek dem hastigt på båda sidor.
Lägg i vitlök, chili, ingefära och saften
från limen. Rör runt och lägg i räkorna.
Fördela blandningen på salladen och
garnera med chili.

Recept:Linda

från Lindas Go
da

FILODEGSKNYTEN MED
BACON, CHÈVRE & BETOR
Ingredienser 15 st:
100-150 g färsk filodeg
100 g chèvre
1-2 kokta rödbetor

2 pkt bacon
1,5 msk rörsocker
färsk timjan

Gör så här:
Pensla 15 av formarna i en minimuffinsplåt med olja.
Ta filodegen ur förpackningen och klipp arken
i fyrkanter, ca 10x10 cm. Klä varje muffinsform
med ett ark i taget. Lägg resten av arken under en
fuktig handduk medan du arbetar. Pensla varje ark
med olivolja innan du lägger på nästa. Variera
riktningen på arken lite. Tre lager i varje form
blir bra.
Lägg i en liten bit chèvre i varje form. Skär de
kokta rödbetorna i bitar och tryck ner en bit i
varje form.
Grädda i mitten av ugnen på 200 grader i
ca 6-7 minuter, så att de får fin färg.
Skär baconet i bitar och stek det knaprigt.
Lägg i sockret och rör om tills det har smält.
Fördela baconet i formarna och lägg på lite
timjan i varje form. Lyft försiktigt upp
dem ur formen och servera.

ndas Goda
Recept: Linda från Li

GETOSTFYLLD FILODEG
Ingredienser 4 pers:
25 g smör
125 g filodeg (1/2 paket)

färsk timjan
200 g getost
flytande honung

Gör så här:
Smält smöret. Lägg tre filodegspapper ovanpå
varandra och pensla med smöret. Lägg resten av
filodegen under en fuktig handduk medan du
arbetar, så den inte torkar.
Lägg ett par kvistar färsk timjan uppe i kanten
på filodegsbladet. Skär osten i mindre bitar
och lägg uppe i kanten på filodegen.
Ringla över några droppar honung och rulla ihop.
Pensla med smör och lägg i en ugnssäker form.
Ställ in i ugnen 180 grader, 20 minuter eller
tills rullarna fått en fin krispig yta.

Recept:Millan fr
ån Salt & Peppar

RÖDVINSFRÄST CHORIZO
MED ROSMARIN
Ingredienser 4 pers:
3 msk olivolja
8 vitlöksklyftor
1 förpackning chorizo (ca 300 g)

2 kvistar rosmarin
1 glas rödvin
1 tsk honung

Gör så här:
Hetta upp olja i en riktigt varm gjutjärnspanna.
Lägg ner skalade vitlöksklyftor som du krossat
lite lätt med handen eller en kniv. Låt vitlöken
friteras en kort stund.
Skär korven i slantar och lägg i. Låt fräsa en
kort stund. Lägg i kvistarna med rosmarin och
häll över ett glas rödvin. Tillsätt lite honung
och rör runt.
Låt fräsa på tills allt vin nästan försvunnit
och istället bildat en riktigt god sås.

Recept:Millan från Sa
lt & Peppar

BRIEMACKOR MED
VALNÖTTER & HONUNG
Ingredienser 4 pers:
4 skivor grovt bröd
8 bitar brie
1 dl valnötter

olja
salt & peppar
honung
timjanblad

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Fördela osten på brödskivorna. Grovhacka
valnötterna och lägg på mackorna. Droppa
över några droppar olja och krydda med
lite salt och peppar.
Sätt in i ugnen ca 5 minuter, så att
osten precis börjar smälta ihop.
Ta ut mackorna ur ugnen, ringla över lite
honung och dekorera med färska timjanblad.

Recept:Milla

n från Salt &
Peppar

KRÄMIGA AVOKADOSTICKS
Ingredienser 4 pers:
2 stora avokador
1 dl vetemjöl
1 ägg

1 dl pankoströbröd
olivolja
salt och peppar

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Skala avokadon och skär fruktköttet i tjocka
strimlor. Doppa varje bit i mjöl och pensla med
ett uppvispat ägg. Doppa sen i panko. Fördela
bitarna på en ugnsplåt och droppa över olivolja.
Ställ in i ugnen 15 minuter, tills de har fått fin
färg. Krydda med salt och peppar.
Servera med valfri dippsås (en snabbvariant
är att bland lite grekisk yoghurt, chilisås,
limezest och saften från 1/2 lime).

Recept:Millan från Sa
lt & Peppar

PATA NEGRA ROSADO BRUT
Artnr: 7676
Doft/smak: Torr, frisk,
ursprungstypisk med inslag
av röda bär, örter och vingummi.
Passar till: Ett vin som passar
som såväl mingeldryck som tillbehör
till buffémat. En fullträff till
olika typer av tapas, särskilt
med inslag av fisk, kyckling och
grönsaker.

PATA NEGRA BRUT
Artnr: 7684
Doft/smak: Ungdomlig, mycket frisk
smak med inslag av gröna äpplen,
kex och grapefrukt.
Passar till: Utmärkt till alla
typer av tapas, gärna med fisk och
skaldjur.Passar även utmärkt som
sällskapsdryck.

