
Majones
Hakk opp løpstikke. Klekk egg i et smalt sylinder og bruk stavmikser. Kjør egget godt med løpstikke. Spe sakte 
med olje mens du kjører med stavmikser til majonesen har blitt tykk. Smak til med sitron og salt. 

Fremgangsmåte

Ca 20 min

Tillagningstid:

Ca 30min

Prepp Tid:
Langos
• 1/2 pk Fersk Gjær
• 400g Hvetemel
• 200g Vann
• 1 Tsk Salt
• 2 ss Olivenolje
• 1 Mellomstor Potet
• 100g revet Parmesan
• 1 Liter Olje til Fritering

Majones
• 1 Potte Løpstikke
• 1 egg
• 4 dl solsikkeolje
• Sitronsaft

Syltet Løk
• 1 Rødløk
• 0,5 dl sukker
• 1 dl eddik
• 2 dl vann

Ingredienser

Langos med Hvit- & 
Grønn Asparges

Syltet Løk
Skjær rødløken i tynne skiver. Kok opp sukker, vann og eddik. Avkjøl litt deretter hell over rødløken i et 
norgesglass eller boks med lokk. La stå ca 1 time før bruk.

Langos
Riv poteten på et rivjern i en bolle. Smuldre gjæren ut i lunkent vann og bland godt med poteten.
Ha i salt, olje og hvetemel. Kna med hendene til en fast deig. Hvis løs tilsett mer hvetemel. 
 
La den heve på benk i ca 1 time med et klede over. Forvarm oljen i en kjele eller frityr. 
Deretter lag små boller ut av deigen og kjevl til pannekaker ca 1 cm i tykkelse. Friter de en og en. De skal blåse 
seg opp og bli «crispy» i kantene. Ca 50 sekunder på hver side. Ta de ut av frityr og press de litt på et brett med 
papir. På med revet parmesan.

Asparges
• 4 st Grønn
• 4 st Hvit
• Smør
• Salt 
• Sitronsaft

Asparges
Skrell den hvite aspargesen og kutt av av den nederste delen.
Kokk opp en kjele med vann og ha i salt, 1 ss smør og sukker. Kok i ca 5-6 min. Avkjøl.
Den grønne aspargesen steker du i en stekepanne med 1 ss smør på middels varme. Tilsett salt og sitronsaft. Ha 
til slutt oppi den hvite aspargesen også i pannen. Ta ut og kutt de i passe biter. Server oppå Langosen sammen 
med syltet rødløk og løpstikke majones. 


