
*Husk ogsa at købe smør, hvis du ønsker at servere det til brødet 
*Vejledning til stegning skal læses med fleksibilitet, da evne af ovne varierer

Læs venligst manualen igennem før start, da nogle af elementerne skal
ordnes imellem retterne.

Jomfruhummer, butternut squash og bisque: 

Før du begynder, er det vigtigt at have følgende klar: en pande, en kasserolle og 
en forvarmet ovn på 150 grader.

Jomfruhummer: 
Varm en pande op med lidt olie ved middelhøj varme. Når olien er varm placerer 
du jomfruhummeren på panden og krydrer til med salt. Steg jomfruhummer ca. 3
min. og tag af panden. 

*der kan forekomme tarm  jomfruhummeren, også selvom vi har været hver 
enkelt igennem og renset dem. Den er ikke spor farlig og skal blot fjernes med 
pincet eller lignende 

Butternut squash: 
Sæt butternut squash i ovnen i 10 min. Når det er færdigt stikker du de ristede 
græskarkerne ned i butternut squashen og pynter med den pakkede spiselige 
blomst. På billedet ses en orange ind imellem kernerne – men vi har pakket 
forskellige friske blomste plukket på dagen og dermed kan farve variere

Bisque: 
Kom Bisquen i en kasserolle og lun indtil den er ca. 80 grader. Når den er varm 
giver du den et spind med en stavblender, så den bliver luftig og cremet. Den er 
tiltænkt som en sauce til retten og ikke som en suppe, dermed er kniv og gaffel 
rigtig fint til retten her. 



Kulmuleterrin, muslingesauce og sprød kartoffel
 
Før du begynder, er det vigtigt at have følgende klar: et Ildfast fad og en 
forvarmet ovn ved 150 grader. 

Kulmuleterrin: 
Sæt kulmulen i ovnen i 8 min. med en klat smør og lidt salt.  Tag fisken ud og sæt 
den på tallerkenen. Ben kan forekomme. 

Muslingesauce: 
Tag saucen ud af køleskabet 10 min før servering. Lige inden servering blandes 
saucen rundt med en ske, så saucen skiller. 

Sprød kartoffel og urter: 
Læg de sprøde kartofler på tallerkenen, som en halvmåne på siden af fisken og 
pynt til med urterne ovenpå kartoflen. 



Oksehøjreb, rødbede og trøffelsauce

Før du begynder, er det vigtigt at have følgende klar: en pande og to kasseroller. 

Højreb: 
Forvarm din pande med lidt olie. Når olien er varm ligges kødet på panden og 
steges i ca. 6 min. Vendes hyppigt for at opnå den optimale stegning. Krydres 
generøst med salt. Når kødet er stegt færdigt tages det af panden og skal trække i
5 min. 

Rødbede:
Rødbeder kommes i en kasserolle med en lille smule af saucen og koges indtil 
rødbederne er let glaseret ind. Krydrer til med en lille smule salt og lidt peber. 

Rødbede crudité:
De rå tynde skiver anrettes luftigt ovenpå de glaserede rødbeder. 

Trøffelsauce: 
Kog saucen så den er brandvarm og så den klar til servering. 



Chokolademousse, solbær og karamel

Chokolademousse: 
Tag moussen ud af køleskabet og placer den på en tallerken ca. 10 min før 
servering. 

Fyldt chokolade: 
Tag ud af køleskabet og placer det på en tallerken ca. 10 min før servering.

Marineret solbær: 
Tag ud af køleskabet og placer det på en tallerken ca. 10 min før servering.

Solbærpuré: 
Tempereres lidt og ”duttes” fint. 

 


