
 

 

Olivstekt Falukorv original med 

majsstuvade makaroner och marinerade 

örter 

Ingredienser 
  

500 g Melkers Falukorv original 

6 dl gammeldags idealmakaroner 

300 g majskorn (liten burk) 

100 g purjolök 

1 knippe gräslök 

100 g parmesanost 

2 dl vispgrädde 

2 dl mjölk 

50 g smör 

  

Olivglasyr 

1 dl olivolja 

300 g svarta urkärnade oliver 

1 vitlöksklyfta 

3 rökta chillifrukter (chipotle) 

½ dl socker 

1 dl balsamvinäger 

  

Marinerade örter 

5 dl plockade, blandade örter, bladpersilja, dragon, basilika 

1 msk olivolja 

Salt och peppar 

  

  



Gör så här 
  

1. Koka makaroner i lättsaltat vatten i sju minuter, makaronerna ska ha 

tuggmotstånd och får inte bli kletiga. Spola makaronerna kallt i durkslag. 

2. Skölj majskornen och rosta ¾ delar av dem i en ugnsfast form 200 grader i 15 

minuter. Häll över i en kastrull och tillsätt grädden, mjölken och låt koka samman i 

10 minuter. Rör väl. Mixa till en slät kräm med stavmixer eller i en matberedare, 

sila och ställ åt sidan. 

3. Skölj purjolöken noga och skiva i ½ centimeters bitar, skär gränslöken fint och 

riv parmesanosten på finaste sidan av ett rivjärn. Mixa oliverna i en matberedare 

med olivoljan till en pasta. 

4. Smält sockret försiktigt i en tjockbottnad kastrull, tillsättvinägern när sockret fått 

lite färg. Rör ner pressat vitlök, olivpasta och de rökta chilifrukterna, koka ihop 

glasyren någon minut, smaka av med salt. 

5. Skiva falukorven och stek i smör så att den får finfärg på båda sidor och lägg upp 

skivorna på plåt. Pensla på olivglasyr och baka försiktigt i ugn 175 grader i fem 

minuter. 

6. Värm majskrämen i en vid kastrull. Häll i makaronerna, resterande majskorn, 

purjolöken och den rivna parmesanen. Koka ihop till stuvning och smaka av med 

salt och peppar, Vänd i den fint skurna gräslöken. 

7. Plocka örterna och blanda dem i en bunke med olja, salt och peppar. 

8. Arrangera korven i torn, så stuvmarineringen runt om och dekorera med de 

marinerade örterna på toppen. Slå gärna lite glasyr runt om anrättningen. 

 


