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SAFFRANSSILL

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 

neutral löksill

Till såsen:

1 kuvert saffran, 0,5 g

1 tsk vitvinsvinäger

1 krm socker

2 msk anisbrännvin eller 

vatten

2 dl crème fraiche

1 dl majonnäs

2 msk finhackad rödlök

1 tsk stötta fänkålsfrön

2 msk finhackad dill

2 msk finhackad persilja

1. Låt sillen rinna av i 

durkslag utan att spola den 

med vatten.

2. Blanda saffran, vinäger, 

socker och anisbrännvin 

eller vatten i en liten skål. 

Se till att allt löser sig.

3. Blanda crème fraiche och 

majonnäs i en egen bunke. 

Rör ned saffransblandning-

en.

4. Skala och finhacka rödlök, 

stöt fänkålsfrön i mortel 

och hacka dill samt persilja. 

Vänd ned lök och kryddor i 

majonnäsblandningen. Skär 

sillen i bitar, lite på sned-

den, och vänd ned dem i 

blandningen. Ställ svalt en 

timme före servering.

SILLSALLAD

4 personer
230 g färdiginlagd sill eller neutral löksill

2 medelstora kokta potatisar av fast sort

2 syrliga äpplen

1 saltgurka

2 msk finhackad gul lök

2 1/2 dl tärnade, inlagda rödbetor

salt och svartpeppar

1. Låt sillen rinna av i durkslag och skär den 

sedan i små tärningar, cirka 5 millimeter i 

fyrkant. Skär de kokta potatisarna i lika stora 

bitar, skala och skär äpplena i samma storlek, 

likaså saltgurkan och de inlagda rödbetorna. 

Skala och finhacka gul lök.

2. Blanda allt och smaka av med salt och 

svartpeppar. Lägg upp sillsalladen i en skål. 

Förr var det brukligt att dekorera sillsalladen 

med hårdkokt ägg och ibland även majonnäs. 

Tyvärr blir garneringen snabbt missfärgad av 

rödbetorna. Vill man ha ägg och majonnäs till 

serveras det bäst i separata skålar.

Medelhavssill är julbordets 
uppstickare. Smakar lite som 
sydfranska fiskgrytor med saff-
ran, fänkålsfrön och en lätt vit-
löksdoft.

Till julens sillar är det öl och

eventuellt snaps som gäller. Även

om julöl traditionellt är mörk smakar

en ljus lager bättre till sill. Det mörka

ölet dricks helst till  skinka, vörtbröd

och revben. Serveras snaps räcker

det med öl från mataffären, 

det vill säga med en

alkoholhalt på

3,5 procent.

ATT DRICKA TILL

r till jul
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varje dag!
Matglädje

Ale Torg

FLÄSKKOTLETT
 Ursprung Sverige. Storpack.   

Med ben. I skivor. 
Max 2 köp/hushåll.

5990
/kg

svenskt

kött
Vi gillar

HERRGÅRD, 
PRÄST, GREVÉ

Ostexperten. Ca 700g. 28-35%
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

POTATIS, GUL LÖK  
I SÄCK

Sverige. 5 kg. Klass 1-2. 
Jfr. pris 3:00/kg.

Max 3 köp/hushåll.

15ª/st

Öppet alla 
dagar 7–23

BLI GÄST PÅ DIN FEST! 
Låt oss hjälpa dig med maten. 

Beställ på www.ica.se/ale 
eller kom in och prata med oss 
som jobbar i delikatessdisken 

så hjälper vi er.

Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
ICA. 1,8 kg. Fryst. Jfr. pris 49:44/kg

Max 2 köp/hushåll.

89ª/st

Max 2 köp/hushåll.


