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EN KJØKKENHÅNDBOK FOR JULETIDEN

FISK OG KJØTT

STEKT
KRYDDERLAKS
(4 personer)

500 g beinfri laks
2 ss salt
1 ss sukker
1 ts hvit pepper, grovhakket
PANERING
1 ss svensk sennep
1 ss dijonsennep
2 ss sukker
½ ss soyasaus
½ ts malt ingefær
½ ts malt nellik
½ ts malt pepper
1 eggeplomme
1 ss brødkrumme
Fersk dill til pynt

Gni inn kjøttsiden på laksen med salt, sukker og pepper. Pakk
inn laksen i plastfolie og legg den et par timer i kjøleskap. Tørk
av laksen og legg den med skinnsiden ned i en ildfast form. Bland
alle ingrediensene til paneringen utenom brødkrumme. Fordel
blandingen over fisken og strø over brødkrum.
Stek fisken på 225 grader i cirka 15 minutter til fisken har
fått en fin og gyllen farge. Pynt med dill før servering. Server
med grønnkålsalat, stekte epler og fløtegratinerte poteter, se
side 147, 167 og 160.
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EN KJØKKENHÅNDBOK FOR JULETIDEN

FISK OG KJØTT

R A K Ø R R E T med
P O T E T V A F L E R (6 personer)

1,2 kg renset rakørret
uten skinn og bein
2 rødløk
6 hardkokte egg
1 bunt gressløk
1 liten bunt dill
250 g smør
1 beger seterrømme

Finhakk rødløk. Del hardkokte egg i hviter og plommer og hakk
hver for seg. Hakk gressløk og dill. Renskjær fiskefileten og fjern
de små ryggbeina (bruk en pinsett). Del fisken med skarp kniv i
passende gaﬀelbiter. Legg opp fisken på tallerkener.
Strø over hakket egg, rødløk, gressløk og dill. Varm smøret
til nøttebrunt og slå det over fisken ved servering. Legg på pene
skjeer med rømme og server med potetvafler, se side 161.

Det er enkelt å invitere til rakfisklag,
du trenger bare rakfisk, rømme, løk
og potetvafler. Det er stor forskjell
i smak på mild og lagret rakfisk, vi
liker best den milde.
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EN KJØKKENHÅNDBOK FOR JULETIDEN

FISK OG KJØTT

L A K S E K A B A R E T med
GRIBICH ESAUS
(6–8 personer)

BRUK EN STOR BRØDFORM
1 kg renskåret laksefilet, uten skinn
og bein
2 ½ dl hvitvin, tørr
2 ½ dl Noilly Prat
2 ss sjalottløk, finhakket
6 egg
3 sitroner (+ 2 sitroner til vingelé)
150 g piquillos/pimientos
60 g grønn pepper (hermetisk)
2 ss persille, finhakket
2 ss estragon, finhakket
2 ss salt
1 ss hvit pepper, malt
VINGELÉ
½ l hvitvin, tørr
½ l vann
Salt
Sitronsaft fra 2 sitroner
12 plater gelatin

Start med vingeleen. Bløt gelatinplatene i kaldt vann. Press saften
av to sitroner. Varm opp sitronsaften i en liten kjele og smelt
gelatinen i sitronsaften. Bland inn saltet vann og hvitvin og sett
til avkjøling. Geleen skal få en oljeaktig konsistens. Hell 2 desiliter
gelé i bunnen av formen.
Del laksefileten på langs i 2 centimeter brede bånd. Legg
laksen over i en ildfast form og mariner med hvitvin, Noilly Prat
og finhakket sjalottløk i cirka 30 minutter. Sett så formen inn i
ovnen på 180 grader, cirka 3–5 minutter. Ta ut av ovnen og avkjøl.
Tørk av fisken på et rent klede eller på et kjøkkenpapir.
Kok egg i 8 minutter til de er hardkokte. Separer eggeplommer og hviter og hakk det hver for seg med en kjøkkenkniv.
Skjær sitronfileter/-båter ut av 3 sitroner. Skjær først bort topp
og bunn, deretter skallet rundt hele sitronen, deretter med en
liten kniv inn mellom hver membran. Fjern steiner, hvis det er i
sitronen. Hakk piquillosen.
Sett sammen kabareten. Legg hakkede egg, urter, grønn
pepper, piquillos, sitronfileter og deretter et lag bakt laks i gelébunnen som er i ferd med å stivne. Fyll opp med gelé og sett kaldt
til det får fast form. Fortsett prosessen med nye lag urter, egg,
grønn pepper, sitron, piquillos og laks, vingelé og så avkjøling,
inntil terrinformen er fylt opp og ingrediensene tar slutt.
Avkjøl over natten i kjøleskap.
Ta kabareten ut av formen. Hold den først ti sekunder i
varmt vann, stikk så kniven ned langs hver side av formen for å
eliminere eventuelt vakuum i formen. Snu formen på hodet på et
skjærebrett. Skjær i 2 centimeter tykke skiver med en skarp kniv.
Bruk gjerne en elektrisk kniv.
Legg opp på fat med ristet brød og gribichesaus, se side 143.
Pynt med frisk kjørvel. Perfekt som forrett eller på buﬀébordet.
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