
 
 
 
 
 
 
 

Festrecept med parmaskinka 

 
Parmaskinka till fest (4 portioner) 
 

Parmaskinka passar utmärkt att servera på vårens och sommarens alla festligheter. Servera  tillsammans 

med färskt bröd och grissini. 

 

Flera skivor parmaskinka 

Grillade kronärtskockor i olivolja  

Grillade röda och gula paprikor 

Soltorkade tomater 

Svarta och gröna oliver 

Färska tomater i skivor med olivolja och balsamivinäger,  

dekorerade med hackade basilikablad 

Parmesanost 

Gorgonzola 

Mozzarella 

 

Ciabattabröd  

Focaccia  

Grissini  

Extra jungfruolivolja 

 

Färska fikon 

Mango 

Melon 

Papaya 

Jordgubbar 

 
Kanapéer med parmaskinka (6 portioner) 
 

12 skivor parmaskinka, skurna på längden 

Grillade fikon inrullade i parmaskinka 

6 fikon, delade på häften 

6 msk fint riven parmesanost 

12 skalade jätteräkor 

1 mogen mango 

1/3 gurka, finhackad 

3 msk hackad färsk koriander 

6 små rostade skivor ciabatta eller baguette 

Olivolja, till stekning 

2 tomater i skivor 



 

Värm upp ugnen (grill) för fikonen. Strö 1 matsked parmesanost över fikonen och rulla in dem i två skivor 

parmaskinka. Grilla i ugnen i 3-4 minuter. Blanda mango, gurka och koriander till en salsa. Fördela salsan 

i små skålar. Rulla in räkorna i parmaskinka och grilla i ugnen i 2-3 minuter. Servera med salsan. Stänk 

lite olivolja på brödskivorna och täck dem med skivad tomat. Grilla i ugnen i 1-2 minuter, servera med 

parmaskinka på toppen för att tillaga en perfekt bruschetta. 

 

Kockens tips: Gnid in brödskivorna med en halv vitlöksklyfta innan du stänker på olivoljan. Det ger extra 

smak till bruschettan.  
  
 
Sallad med parmaskinka, melon och gorgonzola (4 portioner) 
 
Valfri blandad sallad 

100 g böngroddar 

½ honungsmelon, skalad, kärnfri och skuren i bitar 

150 g gorgonzola 

50 g blandade frön (solros, sesam, pumpa och vallmo) 

50 g hasselnötter, grovhackade 

8 skivor parmaskinka 

 

Dressing: 

2 msk hasselnöts- eller valnötsolja 

4 msk olivolja 

3 msk citronjuice 

1 tsk dijonsenap 

Salt och färskmald peppar 

 

Fördela salladsbladen och böngroddarna på fyra tallrikar och placera melon och gorgonzola på toppen. 

Rosta fröer och hasselnötter i en stekpanna, rör om tills de är lättrostade. Låt svalna ett par minuter. 

Gör dressingen genom att vispa ihop oljorna, citronjuice och senap. Krydda med salt och peppar. 

Strö de rostade fröerna och nötterna över salladen och lägg på parmaskinkan. 

Ringla över dressingen och servera direkt. 

 

Kockens tips: Testa att använda färsk mango istället för melon. 
 


