
F Ö R R ÄT T
Kräftskagen smaksatt med kummin serveras med 
smörstekt toast och trädgårdsallad

Gör så här:
1.  Stek brödet gyllenbrunt i stekpannan med en klick smör.
2. Lägg brödet på tallrik och placera kräftskagen ovanpå. 
3. Finhacka rödlök och strössla över skagenröran.
4. Servera med citronklyftor och trädgårdssallad. 

VA R M R ÄT T
Blanquette de veau – Kalv med murkelsås, haricots 
verts och pilaffris

Gör så här:
1.  Börja med att koka riset: Finhacka lök och smält smöret   
 i en kastrull. 
2.  Mät upp ris och vatten. 
3.  Fräs löken i 3 msk smör utan att det får färg. 
4.  Tillsätt riset och fräs tillsammans med löken ca 1 minut. 
5.  Salta riset och häll på vatten. Sätt på lock och koka  
 försiktigt under lock ca 18 minuter eller tills det är klart. 
6.  Dra av kastrullen från plattan och låt riset vila cirka 5   
 minuter. Rör i 1 msk smör så konsistensen på riset blir   
 aningen luftigt.
7.  Lägg upp riset i en skål vid sidan av. Toppa eventuellt   
 med lite grovt hackad persiljan om så önskas.
8.  Medan riset kokar så värmer du köttet i såsen på svag   
 värme. Viktigt är att det sjuder och inte kokar. 
9.  Koka upp saltat vatten. Koka haricots verts i 1-2 minuter   
 och kyl sedan ner fort i kallt vatten. När de är kalla så  
 låt de ligga på lite papper så de torkar upp. Ställ åt sidan.
10.  Finhacka och fräs schalottenlök i smör. Tillsätt murklor   
 och fräs ett par minuter. Smaka av med salt och peppar   
 och vänd till sist i haricots verts så de blir ljumna. 
11.  Servera på varma tallrikar. Servera gärna riset i en skål   
 vid sidan av. 

D E S S E RT
Inkokt rabarber, rosésabayonne och  
rostad vit choklad 

Gör så här:
1. Skär ett snitt i vaniljstången och skrapa ur den. 
2. Vispa grädden och ställ kallt.
3. Lägg vaniljfrön tillsammans med vin, socker och äggula 
  i en kastrull.
4. Vispa upp allt på svag värme direkt på plattan eller i ett 
 vattenbad under omrörning tills smeten tjocknat, fiska  
 upp vaniljstången. (Tips! Skölj av vaniljstången, torka och  
 lägg i en burk med socker till ett gott vaniljsocker) 
5. Kyl ned sabayonnen genom att placera bunken/kastrullen  
 i ett vattenbad med kallt vatten och is. 
6. Vänd till sist i den lättvispade grädden med äggsmeten.  
 Viktigt att grädden vänds ner och inte rörs ner.
7. Rosta vit choklad i ugnen på 180 C ca 6-8 minuter till  
 gyllenbrun färg. Rör om efter halva tiden. 
8. Låt chokladen kallna i rumstemperatur. Bryt den rostade  
 chokladen i mindre bitar.
9. Lägg den kokta rabarbern i botten på tallriken och häll  
 över den krämiga sabayonnen. Toppa med rostad vit  
 choklad och servera. 

Tillagnings- och serveringstips

Smaklig måltid önskar 
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