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IPINIUM

LAX OCH SPARRIS

LAX OCH SPARRIS
INGREDIENSER

För 4 personer

800 g laxfilé

1 bunt färsk sparris

1 msk olivolja

salt

peppar

Såväl lax som sparris är lätt att göra på plåten, särskilt om du kollar så att fisken blir 

perfekt med en digital termometer (54 grader). 

Servera med vildris och vitlöksmajonäs. 

Sätt ugnen på 250 grader.

Skär laxen i fyra bitar.

Salta och peppra.

Låt stå medan du förbereder sparrisen.

Bryt av den grova nedre delen på sparrisen.

Skölj i vatten.

Placera laxen på plåten i ugnen och låt dem gå varma i cirka åtta minuter (eller tills 

fiskens

temperatur är 54 grader.)

Lägg därefter sparrisen på plåten och baka dem i ugnen cirka 2-4 minuter.

Ringla innan servering olivolja över sparrisen samt salta och peppra.



IPINIUM

FISKBIFFAR

FiskbiffarINGREDIENSER

För 4 personer

600 gram fiskfilé
1 ägg

1 tsk salt

1 msk mjöl

1 msk potatismjöl

2 dl vispgrädde

1 krm vitpeppar

1 chili (spansk pep-
par)

Fiskbiffar är ganska svåra att steka i panna på spisen men på plåten 
är det lätt som en plätt.
Servera gärna med ugnsstekt potatis, grön sallad samt aioli.

Sätt ugnen på 250 grader. Skär fisken i mindre bitar och lägg i mat-
beredare (med kniv).

Kör någon minut och tillsätt sedan ägg, mjöl och kryddor och kör tills 
du har en grov färs. 

Tillsätt sedan grädden lite i taget under mixning någon minut tills 
färsen är slät.

Forma biffar och placera på en våt skärbräda eller tallrik så blir de 
lättare att hantera. 

Stek dem i omgångar om cirka 6 biffar på plåten i ugn, cirka 3 minut-
er på var sida. 

Lägg över i form vartefter biffarna blir klara och håll varmt.



IPINIUM

GRILLAD TONFISK MED 
MANGOSALSA

Grillad tonfisk med mangosalsaINGREDIENSER

Till 4 personer

4 st tonfiskkotletter 
á 150-200 g

2 st stora klyftor 
vitlök

2 st lime

En handfull färsk 
koriander

Citronpeppar

salt 

1 dl olivolja

Gör en marinad med olivoljan blandad med den pressade vitlöken, 
limesaften och koriandern och krydda med citronpeppar och salt.

Lägg kotletterna i en plastpåse med marinaden i ca en timme.

Starta ugnen (med varmluft om det finns, annars över- och un-
dervärme) med en GSB med grillsidan upp och ställ termostaten på 
250 grader.
Ställ en timer på 20 minuter för att säkerställa att GSB har uppnått 
rätt temperatur.
Torka av med hushållspapper den sida av kotletten som läggs mot 
grillsidan. 
Sprid ut kotletterna, ställ in i ugnen och ställ timern på 4 minuter.
Servera genom att vända upp kotletterna direkt på tallrikarna med 
de fina grillränderna upp.

Mangosalsa (görs i förväg)
2 st färska, mogna mangofrukter alternativt 1 pkt färdigtärnad frusen
Rivet skal från 2 st limefrukter
Saften från de 2 limefrukterna
Tärna mango, blanda med 6 msk olivolja, limejuice och limeskal.
Smaka av med salt och peppar.
Servera med förslagsvis pressad potatis och en enkel sallad av blad-
spenat, rödlök och tomat.



IPINIUM

STRÖMMINGSFLUNDRA

STRÖMMINGSFLUNDRA MED RÖKT 
LAX OCH POTATISMOS SMAKSATT MED 
GROVKORNIG SENAP

INGREDIENSER

Eget önskat antal 
strömmingsflundror

Starta ugnen med en GSB (eller två) med steksidan upp och ställ 
termostaten på 250 grader.

Ställ en timer på 20 minuter för att säkerställa att GSB har uppnått 
rätt temperatur.

Ta önskat antal strömmingsflundror två och två med skinnsidorna 
utåt och lägg en lagom skiva rökt lax emellan. 

Salta och peppar efter behag. 

Vänd sedan de färdiga strömmingsflundrorna i ströbröd eller rågmjöl 
och lägg dem på den varma steksidan i 3-4 minuter beroende på 
tjockleken.

Till detta rekommenderas potatismos smaksatt med grovkornig 
senap.



IPINIUM

SWEET LAX MED GRILLAD 
AVOKADO

SWEET LAX MED GRILLAD 
AVOKADO

INGREDIENSER

4 laxfiléer
200 gram halloumi
2 avocado
4 plommon
200 gram pumpa
4 msk olivolja
Flingsalt

Marinad:
½ dl tamarisoja
½ citron
1 dl sweet chilisås

Sås:
4 dl crème fraiche
Skal från en citron
Salt
Nymald svartpeppar

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. Sätt ugnen på 
250ºC.

Blanda ingredienser till marinad och lägg i laxen.

Skiva halloumi. Halvera och kärna ur avokado och plommon. Skiva 
pumpa. Pensla alla grönsaker med olivolja och salta.

Lägg lax och grönsaker på plattan. Grilla i 5 minuter. 

Vänd och grilla 5 minuter till.

Blanda ingredienserna till såsen.



IPINIUM

GRILLAD TONFISK MED 
WASABI

GRILLAD TONFISK MED 
WASABI

INGREDIENSER

600 gram albacore 
tonfisk

1 knippe sparris

Salt & peppar

800 gram potatis

50 gram smör

1 dl mjölk

20 gram wasabi

2 dl grädde

Wasabi

1 msk majsena

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. Sätt ugnen på 
250ºC.

Koka potatis tills den blir mjuk. Värm mjölk i en kastrull. 

Mosa potatis med mjölk och smör.

Blanda ner wasabi lite i taget och smaka av ofta, 

Wasabi är mycket starkt.!

Koka sparris i 3 minuter. Lägg sedan in på GSB – grillsidan.

Salta och peppra tonfisk. 

Lägg på plattan cirka 5 minuter. Vänd efter halva tiden.

Värm grädde i en kastrull. Smaka av med wasabi. Red med majsena 
till en lagom konsistens.



IPINIUM

GRILLAD TORSKRYGG MED 
PERSILJEROT

Grillad torskrygg med
 persiljerot

INGREDIENSER

800 gram torskrygg

1 liter vatten

2 msk salt

800 gram persiljerot

Smör

Salt & peppar

Lägg in iPinium GSB med grillsidan upp i ugnen. Sätt ugnen på 
250ºC.

Blanda vatten och salt i en bunke. 

Lägg ner torskryggen. 

Låt torsken ligga i lagen cirka 1 timme.

Skala och tärna persiljeroten. 
Stek roten i smör på medelvärme tills den har fin färg (cirka 10
minute)

Lägg torsken på plattan med skinnsidan upp. Vänd efter 5 minuter. 

Grilla ytterligare 2 minuter.



IPINIUM

IPINIUMGRILLAD LAX PÅ SPENAT-
BÄDD MED TOMATSALLAD

IPINIUMGRILLAD LAX PÅ SPE-
NATBÄDD MED TOMATSALLAD

INGREDIENSER

4 portioner 
 
4 st laxfjärilar á 175 
gram

4-500 gram färsk 
bladspenat.

2 msk smör

1 citron

1,5-2 dl grädde

Färsk dill

Ljus maizena redning

8-10 potatisar

Skala och koka potatisen i lättsaltat vatten, gärna med lite dill.
Lägg smöret i en rejäl gryta som satts på ca 75% värme, när det bör-
jar att bli lätt ljusbrunt så lägg i den sköljda och avrunna spenaten. 

Låt puttra och rör om tills all spenat krymt ihop och
slå därefter i grädden och några stänk nypressad citron, salt och 
peppar. Red av med lite maizena men endast så att den tjocknar lite, 
inte stuva den.

Grilla laxkotletterna på 250 grader på förvärmd plåt i 4-5 minuter, 
salta & peppra lägg och lägg upp spenaten på tallrik med laxen 
ovanpå, potatis vid sidan om och en kvist dill samt lite citron.

Servera med en enkel tomatsallad.

Tomatsallad, 4 portioner
5-6 tomater, skivade
1 medelstor röd lök, skivad

2 tsk örtsalt
2-3 msk olivolja
Blanda allt och toppa gärna med lite nyhackad persilja.



IPINIUM

GRILLAD LAX MED AVOKA-
DO OCH ASIATISK RÖRA

Grillad lax med avokado 
och asiatisk röra

INGREDIENSER

3 portioner

3 laxfiléer
3 msk olja
1/2 dl sweet chilisås
1/2 dl Thai seafood 
chilisås (finns i asiatis-
ka butiker/grön flaska)
Salt
Peppar
2 avocado

Asiatisk skagenröra
150 g Räkor med skal
1/2 citrongräs
1/4 gullök
1/4 kruka koriander
1 stor msk majonnäs
1 stor msk cram fresh
Lime saft
Salt
Peppar
1/3 cilie frukt

Skala räkorna.
Hacka citrongräset,löken och koriandern fint.
Tillsätt majonnäs och cream fresh.
Rör om, salta och peppra, dekorera med fint strimlade chili ringar.

Laxen
Om du har en iPinium GSB lägg in den i ugnen med grillsidan upp.
Sätt ugnen på 250ºC.

Blanda olja och chili såser till marinad och häll över laxen.

Halvera och kärna ur avokadon.

Pensla avokado halverna med olivolja och salta.

Salta och peppra laxen innan den ställs in i ugnen.

Lägg avokado på plattan.

Grilla i 3 min, vänd och grilla 2 minuter till.

Serveras med sallad och citron.



IPINIUM

GRILLAD LAXFJÄRIL MED 
ROMSÅS

Grillad laxfjäril med 
romsås

INGREDIENSER

2 Portioner
2 Laxfjärilar á 175 gram

3 msk stenbitsrom (eller 
annan rom)

 ½ hackad rödlök

 2 dl lätt creme fraiche

 Färsk dill

 Skalade citronklyftor

Värm ugn och plåt till 250 grader.

Krydda fisken med salt & peppar och lägg den på den förvärmda 
plåten.

Ställ in i ugnen och grilla i 2 ½ minuter. Tag ut plåten och vänt på 
fisken, låt vila i ytterligare 2 minuter.

Rör i hop creme fraiche, rödlök & rom – salta och peppra.

Servera fisken med en rejäl klick av rom röran, lite dill och de skalade 
citronerna.

Kan med fördel kombineras med lite pressad potatis och en grönsal-
lad.


