MIDDELS
30 MIN.

B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT
M E D K R U T O N G E R O G BAC O N
INGREDIENSER

100 g bacon – i strimler/biter
1 blomkål - i små buketter
6 grønne asparges – skrelt og delt i staver
6 reddiker – i skiver/strimler
finrevet skall av 1⁄2 sitron
1 hjertesalat eller tilsvarende
krutonger av 4 skiver brød
en liten neve kruspersille
2 ss finhakket sjalottløk
1 ss finhakket blanding av estragon og
kjørvel eller persille
1⁄2 ts sukker
1⁄2 dl hvitvinseddik
1 1⁄2 dl mild olivenolje eller solsikkeolje
salt og nykvernet sort pepper

1
2

Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader.

3

Gjør klar dressingen: Visp alle ingrediensene til vinaigretten sammen
i en bolle, smak til med salt og pepper. Sett til side.

4

Rens og kutt alle grønnsakene. Legg reddikene i isvann med rikelig
med isbiter. Blomkålbukettene og aspargesen skal kokes raskt i saltet
vann: blomkålbukettene trenger ca 5 minutter i kokende vann, la
aspargesen være med det siste minuttet (eller litt mer om det er tykke
asparges). Hell av kokevannet, og avkjøl blomkål og asparges litt i
isvannet for avslutte kokeprosessen. Hell av vannet, tørk grønnsakene
godt, ha dem så i en salatbolle. Bland inn sitronskall og hjertesalat,
hell over vinaigrette, dryss til slutt over krutonger, bacon og persille

Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over
middels varme. Legg baconbitene over på kjøkkenpapir etter steking
for å trekke ut overflødig fett. Skjær brødet i terninger, vend med litt
olje eller smør, legg i et ildfast fat og sett i ovnen. Stek krutongene til
de er gylne, vend om av og til.

variasjon: Denne salaten er også utmerket
som tilbehør til fisk og kjøtt – men da helst
uten bacon. Prøv også å bytte ut bacon med
spekeskinke eller biter av stekt chorizo eller
en annen god grov pølse. Prøv deg fram med
urter som gressløk eller timian på toppen.
Ikke kjøl ned blomkål og asparges
for mye – salaten vil smake aller best om
grønnsakene er litt lune når du serverer dem.
Grønnsakene vil også trekke til seg mer av den
deilige dressingen om de fortsatt er litt varme
når du vender dem i vinaigretten.
kokketips :
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LETT
25 MIN.

Kremet pasta med røkelaks er en enkel og
velfortjent hverdagsklassiker både i Italia og
her hjemme i Norge. Men hvis du bygger den
ut med den søte og runde smaken av fennikel
(som skapt til å følge røkt fisk) får du en
virkelig stjerne på tallerkenen.

INGREDIENSER

500 g pasta tagliatelle
200 g røkelaks – i strimler
1 fennikel – i små terninger
1 rødløk – i små terninger
2 ss olje
1⁄2 ts muskat
1 beger crème fraîche + litt vann
salt og kvernet sort pepper
sitronsaft (og ev. litt revet skall)
¼ dl god olivenolje
gjerne litt persille, dill, gressløk

K R E M E T PA S TA M E D F E N N I K E L
O G R Ø K T L A KS

1

Sett over vann til pasta med en gang. Denne kokes etter pakkens anvisning.

2

Fres fennikel og rødløk i olje. Tilsett crème fraîche og kok opp. La
trekke noen minutter. Smak til med muskat, salt og pepper. Blir det
veldig tykt, tilsett litt vann.

3

Sil vannet av pastaen og vend inn i sausen. Ha laksen i sausen og smak
til med salt, pepper, sitron og ev. urter. Hell over god olivenolje og
server.Server med grønn salat, dressing og brød.

variasjon: Aller best med røkt laks, men
har du lyst på en god spekeskinke eller kokt
skinke istedenfor i denne retten funker det
også. Du kan også skjære tynne skiver av god
rå laks og vende forsiktig inn i retten før
servering. Da må du i tilfelle strø litt salt over
fiskestykkene først.
rester: Denne kan godt spises kald dagen
etter. Rør den forsiktig opp med et par spiseskjeer vann hvis den er stivnet og blitt tørr.
Ta av litt av pastavannet før du siler det av. Dette er genialt å justere sausen med
etter at du har blandet pasta og saus, i tilfelle
den er blitt for tykk.
kokketips :
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middels
40 MIN.

BREIFL ABB MED POTETMOS,
B R O K KO L I O G E N K E L R Ø D P E S T O
INGREDIENSER

650 g breiflabb
salt og pepper
olje/smør til steking
litt sitronsaft
litt hakket bladpersille (5 g)

1

Sett ovnen på 180 grader. Skrell potetene og kok dem i usaltet vann
til de er møre, ca 20 minutter (hvis du bruker mandelpoteter skal
disse bare trekke, det tar også kortere tid, ca 15 min). Sett over vann
til brokkoli.

2

Når potetene er møre, sil av og la de dampe seg litt tørre. Mos potetene. Spe med melk og smør mens du rører, smak til med salt og
pepper helt til slutt. Dekk til mosen med lokk og sett på komfyren, så
holder den seg varm mens du gjør ferdig resten.

3

Kjør sammen hvitløk og soltørkede tomater i en blender eller stavmikser. Olivenoljen tilsettes litt etter litt til ønsket konsistens. Sausen
skal være tykk, men ikke helt kompakt.

4

Krydre fisken med salt og pepper, stek raskt på begge sider på høy
temperatur så fisken blir gyllen og fin. Legg på et ildfast fat, klem
over litt sitron og bland med litt hakket persille. Sett i ovn og bak i ca
7-10 minutter avhengig av tykkelse på fisken.

5

Brokkoli renses i buketter, stilken skrelles og deles i staver. Kokes i
lettsaltet vann, stilken i 4-5 minutter og bukettene ca 2-3 avhengig
av størrelse. Server fisken med brokkoli, potetmos og pesto til. Ha
gjerne en god flaske olivenolje på bordet for å dryppe litt over fisken
rett servering.

POTETMOS

800 g potet, beate, asterix eller mandel
3-4 dl melk
2 ss smør
2-4 ss olivenolje
salt og pepper
50 g soltørkede tomater, nedlagt i olje
2 fedd hvitløk
½ -1 dl olivenolje
1 brokkoli – delt i små buketter

variasjon: Bytt ut rød pesto med grønn hvis
du ikke er glad i tomat.
rester: Lun alt i ovn dagen etter i en form
med folie over.
Pesto kan lages flere dager i
forveien og holder seg lenge i kjøleskap så
lenge det dekkes med olje og du har jobbet
hygienisk. Lag gjerne pestoen med pinjekjerner og litt revet parmesan også, for en mer
kompleks smak.
kokketips :
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