
Dan Lexö AB 
Masurkavägen 10, 435 39 MÖLNLYCKE   

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

 

 Recept! 
Det finns mera recept på 

dantefood.com 

 

Räkkocktail i lyx 
Räkcocktail var en av de populäraste förrätterna och här får du en med twist av lyx! 
Pillade räkor med knaperstekt bacon, gurka, romansallad, sultanrussin,  
små krutonger och blandas med Nobissås. Serveras med hyvlad parmesan. 
 
Ingredienser för 4 port Så här gör du: 
300 g 
4 skiv 
1 st 
1 msk 
1½ dl 
 
1 tsk 
1 msk 
½ st 
1 dl 
4 blad 
2 msk 
 
4 st 

pillade räkstjärtar 
fiiiinstrimlad bacon 
ägg 
vitvinsvinäger 
matolja 
salt, Svartpeppar 
Dijonsenap 
finskuren gräslök 
vitlöksklyfta 
fintärnat vitbröd 
romansallad 
sultanrussin 
hyvlad parmesan 
citronklyftor 

Stek bacon knaprig och lägg på hushållspapper. 
Koka upp vatten och sjud äggen i 3 min. 
Knäck äggen och skrapa ut innehållet i en bunke. Under 
tokvispning droppar du omväxlande ner vinäger och olja. 
Såsen blir som en majonnäs. Smaksätt med salt, 
svartpeppar, Dijonsenap, gräslök och vitlök. 
Rosta brödet knaprigt. Strimla lite av romansalladen. 
Precis innan servering blandar du räkor, bacon, såsen, den 
strimlade romansalladen, russin och krutonger. 
Lägg romansallad i cocktailglas därefter räkblandningen 
och garnera med hyvlad parmesan, gräslök och citron. 
Tips! 
Vill du hellre ha majonnäs så här får du ett recept på en 
riktig majonnäs också! 

 
 

Majonnäs eller som de stavas i Frankrike, Mayonnaise  
En kall grundsås istället för kemiska majonnäserna som finns i handeln. 

 

Ingredienser för 4 dl  Så här gör du: 
2 st 
1 tsk 
2 tsk 
Ca 3 dl 
 

äggula 
Dijonsenap 
vitvinsvinäger 
matolja 
salt och vitpeppar 
 

Vispa eller mixa äggula, senap och vinäger en liten 
stund. Tillsätt olja dropp vis och därefter i en fin stråle 
under tok vispning eller mixning. 
Majonnäsen är klar när du har så mycket olja att när 
du lyfter upp vispen stannar majonnäs toppen utan att 
flyta ner. Smaka av med salt och vitpeppar. 

 


