Linnéas tapas till cavan!
Tapas är underbart att servera till minglet, eller om man vill ha en middag med många olika smaker! Linnéa bjuder här på
sina bästa recept på tapas.

Tapas är en av mina favoriter. Och finns det möjlighet att äta middag på en tapasbar är jag inte den som tackar nej. Men, det är
faktiskt riktigt enkelt att svänga ihop ett gäng tapas själv. Eller så gör man ett härligt knytkalas av det hela och låter var och en ta
med sig ett par olika tapas. Det brukar bli en riktigt härlig middag.
Just när det kommer till olika smårätter finns det ju så otroligt mycket att välja bland. Men jag tycker att det är fint att ha med någon
form av potatis, en eller ett par såser och någon form av bröd. Sådant man kan sitta och doppa fast man egentligen är proppmätt.
När vi var på Teneriffa för en massa år sedan åt jag Papas arrugadas för första gången och blev blixtkär. Jag brukar ta små fina
delikatesspotatisar när jag gör det. Det brukar bli bäst!
Komplettera gärna dina tapas med skivor av god ost, oliver, små bitar av ölkorv och annat småplock som är enkelt att fixa!

Mina läckra recept på tapas:

Lättfriterade tortillachips med paprika ->

Körsbärstomater fyllda med chèvre ->

Limemarinerade räkor ->

Laxkuber med picklad gurka ->

Papas Arrugadas med chilimajo ->

Pata Negra Cava Brut
Systembolagsnummer: 7684

69.00 kr

Till mina tapas passar såklart ett glas Pata Negra Cava
Brut fint. Ett spanskt mousserande vin med medelstor
doft och inslag av päron gula äpplen och citron

Om Linnéa Seidel
Linnéas kärlek till bakning och matlagning har gjort Linnéas Skafferi till en av
Sveriges mest älskade bloggar och varje vecka bidrar Linnéa med ett nytt
recept här på dryckessajten folk o folk. Linnéa bor i den idylliska lilla byn
Jugansbo i Sala, tillsammans med sin sambo och deras två söner och en hund.
Här handlar Linnéa närodlade och ekologiska råvaror hos granngårdarna.
Det ekologiska och lagade från grunden har en viktig plats i Linnéas kök.
Hennes bok ”Gott att ge bort” är fylld av goda och ätbara presenter gjorda med
kärlek.

