
SILL & MUSSLA
8  R E C E P T  M E D  H AV E T S  H J Ä LTA R



FUL FISK BLIR FIN

Efter ett event förra sommaren i Abba magasinet 

på Smögen och ett spontanbesök av kockarna 

från intilliggande Musselbaren bestämde vi oss för 

att göra något kul tillsammans. Vi vill visa att de 

fula fiskar vi älskar hör hemma på krogen, alla sä-

songer och i framtiden. De är coola, billiga, de är 

hållbara men framför allt riktigt goda. Så kopplat 

till Abba 180-års jubileum körde vi en helg i sillen 

och musslans tecken. 

Här har du 8 heta recept vi serverade  

en solig helg i April.

Bara gör!

A M B A S S A D Ö R E R  AV  H AV E T S  S M Å  KO M P I S A R



Tankar

Beska och krisp från den vita sparrisen, sälta/kryddighet och fett från smöret 
samt fyllighet och värme från buljongen gör denna tillsynes mycket enkla rätt 
till något sammansatt och relativt komplext. Från början var inte tanken att 
sparrisen skulle vara rå, men när vi fick den och smakade insåg vi snabbt att det 
skulle fungera mycket bättre tillsammans med ansjovisen.

B RY N T  S I L L S M Ö R

Brynt sillsmör, 
vit sparris, nässlor

Recept

 

//10 portioner

15 st vita sparrisar – Skalade och 
delade på längden. Spara skal och 
ändbitar till buljongen.  
 
Brynt sillsmör 
400 g osaltat smör
125 g Grebbestads® Anjovisfilé  
med spad 

 » Bryn smöret tillsammans med  
ansjovis, spara ansjovisspadet.

 » Smaka upp med ansjovisspadet 
och svartpeppar.

 » Kyl smöret så det sätter sig lite och 
vispa det sedan. Lägg på sprits.

Buljong

1,5 l musselbuljong
skal och ändbitar från sparrisen
500 g gul lök
300 g nässlor med stjälkar
200 g kavring
salt och peppar 

 » Koka upp buljongen och tillsätt allt 
utom salt och peppar.

 » Låt sjuda tills det är 1 liter kvar.
 » Sila och smaka av med salt och 

peppar. 

Nässelpuré

500 g nässlor
vatten
salt

 » Plocka nässlorna och spara stjäl-
karna till buljongen.

 » Blanchera i välsaltat vatten och kyl 
sedan i isvatten. 

 » Krama ut så mycket vatten som 
möjligt och mixa till en slät puré, 
om det skulle behövas så tillsätt lite 
vatten. 

Servering

 » Lägg 3 st halva sparrisar bredvid 
varandra på tallriken. 

 » Spritsa 40-50 g smör på toppen av 
sparrisen. 

 » Värm buljongen till 60-70°C och 
mixa ner nässelpuré. Viktigt att 
buljongen inte är för varm efter- 
som nässlorna tappar färgen! 

 » Häll buljongen över smöret vid 
bordet. 
 

TIPS

 » Spara blancheringsvattnet för att 
vattna blommor, grönsaker eller 
örter. Innehåller nämligen massa 
näring.



P O C H E R A D  S I L L

Pocherad sill, ostron,  
persiljerot, kavring

Tankar

Ostron och sill? Är inte det som lök på laxen? Men alla vet ju att lax och lök är 
gott tillsammans så varför inte? Ostron blir kanske stjärnan i denna rätten, men 
sill spelar absolut en mycket viktig biroll. Och måste sillen alltid vara stjärnan? 
Här bidrar sillen framförallt med syra och sötma utan att ta över. Våga använd 
sill som en komponent i dina rätter!

Recept

 

//10 portioner

20-30 st filéer Abba® Skapa® Inlägg-
ningssill, små filéer till krämiga såser
10 st ostron – Gärna svenska! Spara 
spadet!
 
Persiljerötter

10 st persiljerötter – små och späda
olja
citronzest 
salt och peppar

 » Skrubba persiljerötterna noggrant 
och gnid in med olja, citronzest, 
salt och peppar.

 » Rosta i ugn på 160°C tills mjuka. 
Viktigt att de inte får färg.

 » Kyl ner och dela på längden.

Beurre Blanc (BB ”smörsås”)

100 g schalottenlök, finhackad
100 g vinäger
spadet från ostronen
400 g smör, tempererat och delat 
i kuber
salt och peppar

 » Koka ihop schalottenlök, vinäger 
och hälften av ostron-spadet.

 » På låg värme vispas smöret i,  
lite åt gången.

 » Smaka av med ostronspad, salt  
och peppar. 
 
300 g kavring

 » Dela i mindre bitar och torka i ugn.
 

 

Dillolja

400 g olja
100 g dill 

 » Värm oljan till 70°C och mixa med 
dillen.

 » Sila av och förvara i kyl.
 
Servering

 » Lägg en eller två sillfiléer, beroende 
på storlek, på varje persiljerot och 
värm i ugn på 45°C i 10 min. 

 » Värm under tiden ostronen i BB.
 » Placera 2 halva persiljerötter mitt 

på tallriken och ovanpå det ett 
ostron, täck sedan med BB. 

 » Smula över kavring och ringla dill-
olja. Avsluta med ostronkrasse och 
plockad dill. 
 
 
 

TIPS
 » Tycker du det är svårt eller jobbigt 

att öppna ostron? Säger folk att de 
inte tycker om ostron? Testa att 
ånga eller att grilla ostronen i ett 
par minuter. Det gör att ostronen 
öppnar sig och blir lite lätt till-
lagade. Då får de en helt annan 
konsistens som många har lättare 
att uppskatta.



K A R A M E L L I S E R A D  S I L L

Karamelliserad sill, märg,  
rom, blomkål, äggcrème

Tankar

Sill och märg? Konstigt? Nä det blir en surf’n turf. Det feta och animaliska från 
märgen möter syran och sältan från sillen. Det handlar inte om balans i denna 
rätt utan om kontraster. Allt måste inte vara balanserat utan det kan vara intres-
sant och gott när ingredienserna står i motsats till varandra.

Recept

 

//10 portioner

20-30 st filéer Abba® Skapa®  
Inläggningssill, små filéer till klara 
inläggningar – Utlagda på plåtar och 
ställda i kyl UTAN plast över natten 
för att de ska torka ut.
socker
200 g benmärg - ploppad och lagd i  
vatten över natten 
 
Märgcrème

2 st ägg, bakade till 64°C eller  
kokade i 3 min 
400 g benmärg, nedsmält
citron
salt och peppar 

 » Mixa ägg och addera den smälta 
märgen lite åt gången, som en 
majonnäs.

 » Smaka av med salt och peppar 
samt citron. Justera konsistens 
med vatten om det skulle behövas. 

Rostad blomkål

300 g blomkål 

 » Skär ner blomkålen till små bitar, 
lite som couscous, och rosta i ugn 
180°C UTAN fläkt, (annars blir det 
blomkål överallt), tills den är helt 
torr. Det går även att göra i panna 
eller salamander. 

Bottarga

300 g blomkål, skuren i buketter 
vitlökskrasse 
 
Servering

 » Ljumma märgen i salamandern, ska 
bli tempererad och mör. Lägg 2-3 
st sillfiléer överlappande i mitten av 
tallriken. 

 » Täck med socker och bränn av 
med brännare.

 » Lägg ett par bitar märg på sillen 
och toppa med märgcrème och 
rostad blomkål. 

 » Riv sedan över rå blomkål och 
bottarga. Avsluta med vitlöks- 
krasse.

 

TIPS
 » Bränn av sillen direkt på tallriken 

eftersom den annars blir svår att 
flytta.  



RU N D K RY D D A D  M ATJ E S

Rostad blodpudding,  
rundkryddad matjes,  
blomkålspuré, kaffe

Tankar

Matjessill och blodpudding låter ju väldigt konstigt. Men när man tänker på det 
så är det ganska logiskt att det fungerar bra ihop. Både blod och matjessill har 
tydliga toner av mineral och detta förstärks när vi adderar kryddor till blodet. 
Blomkålen mjukar upp de ganska skarpa smakerna och kaffet ger en behaglig 
beska som skapar en helhet.

Recept

 

//10 portioner

Abba® Skapa® Matjes, filéer, skurna på 
längden i 1-2 cm breda strimlor
Kaffe – nymalet eller frystorkat
 
Blomkålspuré

500 g blomkål 
2 dl olja
salt och peppar
citron

 » Dela blomkålen i mindre buketter 
och koka i välsaltat vatten till helt 
mjukt.

 » Häll av vattnet och låt blomkålen 
ånga av i ett par minuter.

 » Värm oljan till 70°C, mixa blom- 
kålen och addera oljan lite åt 
gången.

 » Smaka av med citron, salt och  
peppar, lägg på sprits.

 
100 g smör 
500 g blodpudding, köp färdig eller 
gör egen.

Bryn i mindre bitar och rosta i ugn 
175°C tillsammans med smöret. 
 
 

Servering

 » Temperera blomkålspuré och sill så 
det inte är kylskåpskallt. 

 » Lägg ut två matjes strimlor på 
tallriken och spritsa ut några klickar 
blomkålspuré kring sillen. 

 » Strössla sedan ut blodpudding och 
avsluta med lite kaffe. 
 

TIPS
 » Våga använda blod i din matlag-

ning. Man får ofta kommentaren 
från gäster att de inte gillar blod. 
Om du gör en blodpudding från 
grunden, och gästerna får smaka, 
så går det hem hos de flesta!



Recept

 

//10 portioner

400 g lasagneplattor
200 g musselkött
500 g vispgrädde
300 g grönt äpple
200 g fänkål
500 g musselfond
150 g schalottenlök
40 g vitlök
100 g vitt vin
30 g smör
500 g riven mozzarella 

 » Skär ner och rosta fänkålen i ugnen på 
250°C i cirka 10 min. 

 » Hacka musslorna grovt och blanda 
med den rostade fänkålen.

 » Finhacka lök, vitlök och svetta i en 
kastrull med smöret. Tillsätt vin och 
musselfond, reducera tills hälften av 
vätskan återstår och häll sedan i gräd-
den. Låt koka cirka 5 min. 

 » Red av med maizena och rör i hälften 
av osten. 

 » Smaka av med salt och vitpeppar. 

 » Varva lasagneplattor, musslor, fänkål, 
sås, ost och rivet äpple. Avsluta sista 
lagret med riven ost.

 » Gratinera i ugnen på 200°C i cirka  
20 min.

 » Låt stå i kylen över natten, skär sedan  
i 10 lika stora bitar.

 
Tomatsås
500 g krossad tomat
50 g schalottenlök
10 g röd chili
10 g vitlök
150 g citron
100 g grönt äpple 

 » Finhacka lök, vitlök, chili och svetta 
i en kastrull med lite olivolja. Tillsätt 
krossad tomat och reducera till 2/3 
återstår. 

 » Ta av från värmen och riv i äpple och 
pressa i citron. 

 » Mixa helt slät och smaka av med salt 
och svartpeppar. 
 
 

Brysselkål och rädisor
50 g brysselkål
50 g rädisor
100 g äppelpuré
50 g olivolja
150 g citron  

 » Plocka bladen av brysselkålen och 
lägg i isvatten. 

 » Hyvla rädisorna tunt och lägg i isvat-
ten.

 » Mixa äppelpuré, olivolja och citron, 
smaka av med salt. 

 » Blanda upp rädisorna och brysselkå-
len med hälften av äpplevinaigretten 
innan servering. 

Servering
 » Klicka på tomatsåsen, lägg på lasag-
nen och garnera med brysselkål och 
rädisor. Avsluta med att ringla över 
äpplevinaigretten.

M U S S E L L A S A G N E

Lasagne på musslor, äpple, 
brysselkål, tomat, rädisor

Recept

 

//20 portioner

400 g musselkött
500 g färskost, typ Philadelphia
200 g vispgrädde
300 g blekselleri
20 g röd chili 

 » Skär ner 2/3 av sellerin och chilin i 
mindre bitar och koka upp tillsam-
mans med grädden. 

 » Mixa helt slät och låt svalna i kylen. 
 » Mixa musselköttet i en matberedare 
tills det får en smörliknande konsis-
tens. 

 » Rör ihop färskosten och det mixade 
musselköttet. 

 » Vänd till sist ner selleri och chilibland-
ningen och smaka av med salt och 
vitpeppar. 

 » Frys i pacojet bägare. Kör i pacojet 
precis innan servering (alternativt 
glassmaskin).

 » Skär resten av sellerin i lika stora bitar 
och spara till senare. 

Sidfläsk 
500 g rökt sidfläsk 

 » Tärna sidfläsket i centimeterstora 
bitar och baka i ugn på 100°C i  
ca 2 timmar.  

Gulbeta 
300 g gulbeta
200 g rökt sidfläsk
100 g sockerärtor 

 » Skär sidfläsket grovt och koka tillsam-
mans med 2/3 av gulbetorna i rikligt 
saltat vatten i cirka 20–30 min, gulbe-
torna ska vara råa i mitten. 

 » Häll av vattnet och skala gulbetorna. 
Låt svalna tillsammans med sidfläsket 
i en plastad skål i kylen. 

 » Innan servering, skär de kokta gulbe-
torna i lika stora skivor.

 » Tvätta resten av gulbetorna. Låt skalet 
vara kvar och strimla i julienne storlek 
och lägg i isvatten. 

 » Gör samma sak med sockerärtorna. 
 

Servering
 » Stek den sparade sellerin i en het 
panna, salta och peppra lätt.

 » Lägg sedan två bitar på varje tallrik, 
på med den skivade gulbetan och 
glassen. 

 » Toppa med sidfläsk, de strimlade 
sockerärtorna och gulbetorna. 

M U S S E L G L A S S

Glass på selleri & musslor,  
gulbeta, sockerärta, sidfläsk

Tankar

Tanken med lasagnen var att förnya en ”svensk” klassiker och göra om en ganska så rustik och tung varmrätt till en något elegantare 
och fräschare mellanrätt. Samtidigt ville vi behålla lite av det italienska ursprunget i form av mozzarella, tomat och olivolja. Där fick 
musslorna agera brygga över till det lite mer svenska smakerna med rädisor, fänkål och det gröna äpplet. 

Tankar

Här handlade det mycket om att visa blåmusslans breda användningsområde. Kan man göra en härlig sommardessert med jordgubbar, 
choklad och maränger? Det gick inte. Däremot växte det fram en musselglass. Gulbeta, sidfläsk och selleri fick agera jordgubbar, chok-
lad och maränger. En av musselbarens återkommande förrätter var född.   



Recept

 

//10 portioner

400 g rökt musselkött
200 g vispgrädde
200 g crème fraiche
ca 200 g riven pepparrot
2 st gelatinblad 

 » Blötlägg gelatinet. Vispa grädden och 
ställ i kylen. 

 » Mixa musselköttet ganska grovt. Blan-
da crème fraiche, pepparrot och det 
mixade musselköttet. Vänd därefter 
i grädden. Smaka eventuellt av med 
salt och vitpeppar. 

 » Smält gelatinet i en kastrull, rör i ca 
1/3 av moussen och vänd sedan till-
baka i moussen. Låt stå i kylen minst 
3 timmar. 

Svartrot
200 g svartrot
2 liter frityrolja t.ex. Frilette®

 » Hetta upp oljan till ca 160°C i en 
kastrull.  

 » Skala och hyvla svartroten i långa 
tunna strimlor och lägg i kallt vatten. 

 » Lyft upp och torka den hyvlade svar-
troten och fritera försiktigt tills den är 
gyllenbrun. 

 » Salta lätt och lägg på en tallrik med 
papper i botten. 
 
Fänkål 
200 g fänkål  

 » Plocka fänkålsdillen och spara till 
garnering. 

 » Hyvla fänkålen tunt och lägg i isvat-
ten. 
 
Pepparkaka 
50 g pepparkakor 

 » Bryt 40 g pepparkakor i mindre bitar 
och lägg åt sidan, smula ner resten 
till garnering. 
 
 
 
 

Servering
 » Forma moussen till små ägg och lägg 
tre på varje tallrik, lägg på peppar-
kaksbitarna, den hyvlade fänkålen 
och svartroten. 

 » Toppa med fänkålsdillen och smula 
lite pepparkaka över tallriken.

R Ö K T  M O U S S E

Rökt mousse på musslor,  
pepparrot, pepparkaka, fänkål

Recept

 

//10 portioner

200 g musselkött
100 g mjöl
120 g ägg
200 g panko
1 liter frityrolja t.ex. Frilette® 

 » Hetta upp oljan till 180°C. 
 » Panera musslorna i mjöl, ägg och 
panko. 

 » Fritera tills de har en fin gyllenbrun 
färg. 

 » Lägg musslorna på papper och salta 
lätt. 

Jordärtskocka 
750 g jordärtskocka
200 g smör
1 liter vispgrädde

 » Skala och koka 2/3 av jordärtskockor-
na i grädden ca 20 min eller tills den 
är mjuk. 

 » Sila bort grädden och mixa helt slät. 
Rör i hälften av smöret och smaka av 
med salt och vitpeppar. 

 » Dela resten av jordärtskockorna på 
längden. Smält smöret och pensla 
snittytan, salta, peppra och rosta i 
ugnen på 250°C i ca 8 min. 

Hallon
375 g hallon
75 g socker
1 gelatinblad

 » Dela 15 hallon på längden och ställ i 
kylen.

 » Blötlägg gelatinet. 
 » Koka upp resten av hallonen tillsam-
mans med sockret, mixa och sila. Rör 
sedan i gelatinet. 

 » Torka hallonpurén på ett smörpapper 
i ugnen på 80°C i cirka 3 timmar eller 
tills den har stelnat. När purén har 
stelnat, mixa till ett fint pulver. 
 

Krasse
1 ask atsinakrasse  
 
Servering 
 » Lägg en halv jordärtskocka på varje 
tallrik, klicka på jordärtskockspuré  
och de friterade musslorna. 

 » Toppa med de delade hallonen. Sikta 
hallonpulvret genom en finmaskig 
sil och avsluta med att garnera rikligt 
med krassen.  
 

F R I T E R A D E  M U S S L O R

Friterade musslor,  
jordärtskocka, krasse, hallon

Tankar

Här kommer idén från två för mig klassiker på julbordet, rökt renstek och pepparkaka. Hur får man då in musslorna? Man röker dem 
så klart och tillsätter två av de säkraste korten i dagens matlagning, grädde och pepparrot. Fortsätter man på det säkra kortets väg och 
friterar svartrot så behövs det bara lite fräsch fänkål till. 

Tankar

Det startade som en dessertidé med hallon och lakrits i fokus men efter att av misstag ha doppat en friterad mussla i en jordärtskocks-
puré, i tron om att det var vispad grädde, försvann alla desserttankar. Det visade sig att sältan i de friterade musslorna skapade en 
perfekt balans mellan den något feta purén, dom syrliga hallonen och den lite söta lakritssmakande atsinakrassen.



Hej då från oss på  

Smögenbryggan
 
Både sillen och musslan är havets  
hjältar. Sill är inte bara löksill till jul,  
musslor är inte bara Moules  
marinières. Med denna lilla fest 
vill vi visa på raka motsatsen. Här 
är våra fina sillar så du kan göra 
likadant eller ännu coolare.  
Kolla in filmen från kvällen på vår 
YouTube kanal ”Stekhett” eller hör 
gärna av dig så berättar vi mer. 

FoodSolutions • www.orklafoodsolutions.se

ABBA PRODUKTER SOM ANVÄNTS I DENNA RECEPTFOLDER
 » 5350008137 Skapa® Inläggningssill, små filéer till krämiga såser - MSC
 » 5350008138 Skapa® Inläggningssill, små filéer till klara inläggningar - MSC
 » 5350001260 Skapa® Matjes, filéer - MSC
 » 5350002275 Grebbestads® Ansjovisfilé Original 

 

Kulinariskt ansvariga 

 
Musselrecept 
David Bark - Kökschef,  
Musselbaren
Peter Ulverås - Eventansvarig, 
Musselbaren 
 
Sillrecept 
Mattias Sjöblom - Gastronomisk  
Utvecklare, Orkla Foods Sverige 
Johan Liljegren - Creative Head 
Chef, Orkla Foods Sverige 

Tack för gott samarbete
 
Musselbaren
O.P. Anderson
Sigtuna Öl
Martin & Servera


