
Dan Lexö AB 
Masurkavägen 10, 435 39 MÖLNLYCKE   

 +46 (0)705 789511 
dan@lexo.se 

 

 Recept! 
Det finns mera recept på  

dantefood.com 

 

Pater Noster 
Jag och konstnärinnan Ragnhild Lundén hade premiär på kokboken ”Smaka mina läppar” på 
svenska ambassaden i Tokyo 1997. Pater Noster skapade jag på Klädesholmen. 
En mumsbit som skall se ut som en mini fyr, Pater Noster utanför Marstrand.  
Pater Noster har jag gjort i flera tusentals ex som aptitretare sedan dess! 
 

Ingredienser för 30 tilltugg Så här gör du: 
200 g 
9 dl 
2 dl 
6 st 
 

Matjessill 
Crème fraiche 
Matjessill lag 
Gelatinblad  
Skivad kavring 

Plasta en springform med löstagbar botten 25 cm Ø. 
Lägg matjessill i en matberedare med knivar. 
Häll i hälften av lagen och mixa till en slät puré. 
Tillsätt crème fraiche och mixa tills det är blandat. 
Lägg gelatinblad i kallt vatten tills de är mjuka. 
Koka upp resterande matjessill lagen och tillsätt 
gelatinblad tills de har smält. 
Mixa i en fin stråle i crème fraichen. 
Häll crèmen i den plastade formen och täck ytan med 
kavring. Ställ in i kylskåp tills den har stelnat. 
 
Tips! 
Gör detta momentet dagen innan servering. 
Här kan du också frysa in, men tänk på att du tinar 
långsamt i kyl ett dygn innan servering.  

 

Ingredienser  Så här gör du: 
1 dl 
2 dl 
3 dl  
½ tsk 
1 dl 
1 st 
3 st 
2 dl 

Ättika 12% 
Socker 
Vatten  
Salt  
Strimlad ingefära 
Strimlad rödchili 
Finstrimlade morötter 
Finskuren gräslök 

Koka upp ättika, socker, vatten, salt, ingefära, chili och 
häll över morötterna. Ställ in i kylen över natten. 
 
Stjälp upp matjessill ”tårtan”. Skär i tilltugg bitar typ 
30 st eller till förrätt i 12-16 tårtbitar. 
Strö överst med gräslök och gör ett mini nystan av 
morötterna och garnera överst. 
 
Vill du servera den som en förrätt kan du lägga till en 
vacker salladsbukett.   

 


