
Vildris med Laxcréme och Avocadopuré
(recept: Michael Sporrong, 11 juni 2005)

2 portioner

Ingredienser:
1 dl Vildris (OBS! ej råris utan riktigt vildris)
2 dl Vatten

Salt
1 klick Smör

1 1/2 dl Syrad, tjock Grädde *
1 1/2 hg Varmrökt Lax

2 tsk Kyndel (färsk och finhackad)
1/2 tsk Pepparrot (finriven)
1/2 tsk Habanero Tabasco (eller knappt 1/8 färsk habanero)

1 krm Svartpeppar (nymalen)

2 stora Avocado
2 kraftiga Gröna Sparrisar (kokta)
2 tsk Champagne (vit, torr)
1 tsk Dragon (färsk och finhackad)
1 tsk Citrontimjan (färsk och finhackad)

1/2 tsk Libbsticka (färsk och finhackad)
Salt
Vitpeppar (nymalen)

några kvistar Kyndel (för dekoration)
2 tunna Citronskivor (för dekoration)

2 - 4 späda Gröna Sparrisar (för dekoration)

Koka två kraftiga (eller 4 - 6 normaltjocka) gröna sparrisar, så att de precis blir mjuka. Om de blir
sönderkokta blir purén för lös!

Koka vildriset med vatten och salt. Tillsätt rumstempererat smör när riset är färdigt och rör om.
(Gör följande två moment när riset kokar.)

Lägg syrad grädde, varmrökt lax, färsk kyndel, finriven pepparrot, habanerotabasco (eller lite färsk
habanero) och nymalen svartpeppar i matberedaren. Mixa till en slät créme.

Kärna ur och skala avocadona, skär dem i bitar och lägg i matberedaren. Tillsätt de kokta gröna
sparrisarna, champagne, dragon, citrontimjan, libbsticka, salt och vitpeppar. Mixa till en slät puré.

Lägg upp det kokta vildriset tillsammans med laxcréme och avocadopuré på två assietter (eller
små tallrikar). Dekorera med färsk kyndel, tunna citronskivor och späd grön sparris. Servera med
en fyllig, men vital blanc de blancs champagne.

* Sätt en "filbunke" på 1.5 dl tjock nyskummad grädde (från mjök köpt direkt på gården) och 1
matsked filmjölk. Låt den stå c:a 24 timmar i rumstemperatur. Den ska vara friskt syrlig och riktigt
tjock när den är färdig. Kyl den sedan i kylskåp.

Den här rätten komponerades till
R & L Legras, Blanc de Blancs Grand Cru, Cuvée Présidence 1995

(en fyllig, rund och generös blanc de blanc champagne med friska syror och ren mineral).


