
Avocado m. rejer  
 
Grej: 
 
 Glasskål 
 Kniv 
 Skærebræt 
 
Ingredienser v. 4 personer: 
 
 2 stk. avocado 
 100 gr. rejer i lage + en stor reje pr. person 
 1 ½ spsk. creme fraiche 18 % eller flødeost 
 1 ½ spsk. mayonnaise 
 Frisk dild, purløg & radiser 
 Peber friskkværnet & grov salt 
 1 stk. citron 
 Rugbrød ristet eller et andet godt brød (se bagsiden) 
 
Fremgangsmåde: 
 
1 Bland creme fraiche, mayonnaise, fint hakket dild, purløg, radiser sammen, peber/salt og 

rejerne (drænet) 
2 Husk at gemme lidt dild og rejer til pynten 
3 Del avocadoerne og fjern stenene 
4 Hæld citronsaften over frugtkødet 
5 Fordel reje blandingen i de halve avocadoer 
6 Læg en citronskive, en reje og dild på toppen 
7 Server med et stykke ristet brød, eller flutes, og et glas koldt hvidvin 
8 Velbekomme 
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Lette flutes 

 
 

Ingredienser svaret til 6-8 stk: 
 
3ÊdlÊmælk 
25ÊgÊgær 
3Êspsk.Êolie 
1½Êtsk.Êsalt 
ca.Ê450ÊgÊmel 
+ÊsammenÊpisketÊægÊtilÊpenslingÊdrysÊefterÊsmag 
 
Sådan laver du lette flutes: 
 
HældÊdenÊlunedeÊmælkÊoverÊsmuldretÊgær,ÊolieÊogÊsaltÊiÊdejÊskålen.ÊPiskÊomkringÊhalvdelenÊafÊme-
letÊiÊvæsken,ÊogÊæltÊderefterÊsåÊmegetÊmelÊiÊdejen,ÊsomÊdenÊkanÊtage. 
ÆltÊdejenÊgodt.ÊDenÊskalÊværeÊsmidig,ÊmenÊikkeÊklistret.ÊLadÊdenÊhæveÊenÊgodÊhalvÊtime. 
HældÊdejenÊudÊpåÊetÊmelÊdryssetÊbord.ÊSlåÊdejenÊnedÊogÊdelÊden.ÊVilÊduÊhaveÊbrødeneÊmegetÊakku-
rate,ÊkanÊduÊvejeÊdejen,ÊsåÊdeÊbliverÊligeÊstore. 
FormÊdejenÊtilÊflutesÊvedÊatÊklappeÊdenÊudÊiÊenÊfirkant,ÊderÊrullesÊstramtÊsammen,ÊglattesÊogÊlæggesÊ
tilÊefterÊhævning.ÊFortsætÊtilÊalÊdejenÊerÊbrugt,ÊdækÊbrødeneÊtil,ÊogÊladÊdemÊefterÊhæveÊca.Ê25Êmin. 
PenslÊdemÊmedÊæg,ÊogÊdrysÊefterÊsmag.ÊGivÊhvertÊbrødÊ2Êdybe,ÊlangeÊsnitÊmedÊenÊhobbyknivÊellerÊ
enÊandenÊskarpÊkniv,ÊogÊstilÊdemÊstraksÊiÊovnenÊpåÊøversteÊrille. 
BagesÊca.Ê13Êmin.ÊvedÊ210Êgr. 



Dyrekølle med pærer og kartoffelgratin 
 

Ingredienser v. 4 personer: 
 1 kg dyrekølle u. ben 
 Salt & peber 
 Smør & fløde 
 1 bundt timian 
 2 dl. vildtbouillon 
 4 stk. pærer 
 1 ltr. vand 
 300 gr. Sukker 
 2 tsk. vanilje sukker 
 1 stk. citron 
 1 stk. kanel stang 
 1 stk. chili 
 
Kartoffelgratin: 
 450 gr. kartofler 
 Salt & peber 
 150 g blåskimmelost i tynde skiver 
 4 dl. Piskefløde 
 
Fremgangsmåde: 
Løs kødet let, ved hjælp fra en kniv fra benet (så kommer varmen ind og vi undgår at kødet skal 
steges alt for længe og blive tørt). Drys med salt og peber og læg i en mindre bradepande, brun 
kødet ved 225 grader i ovnen i 15 min, tag ud og læg krydderurter over kødet og kom bouillon i 
bunden af formen. Sæt ovnen på 160 grader og steg kødet i yderligere ca. 30 min. Tag ud og lad 
stå i 10 min. Skær kødet i skiver. Riv skallen af citronen i vand, sukker, kanelstang og chili i en 
gryde og lad simre 3 minutter. Skræl pærerne og sæt dem ned i den simrende lage. Lad dem simre 
i indtil de er møre, men ikke bløde i ca. 5 minutter, lad dem køle af i lagen. Server kødet skåret i 
skiver eller i ca. 3 cm store stykker, sky fra panden, gratin og pærer. Skræl kartoflerne og skær 
dem i tynde skiver, ca. 3 mm tykke skiver. Kom halvdelen I bunden af en ildfast form. Drys med 
lidt salt og peber og fordel osten på kartoflerne. Læg resten af kartoflerne over osten og drys med 
salt og peber. Hæld nu fløde i, alt efter hvor stor din form er. Sæt formen i en 225 grader varm ovn 
og bag indtil overfalden er brun og gylden. Det tager ca. 45 minutter. Hvis overfalden begynder at 
blive at blive for mørk, men er kartoflerne endnu ikke møre, så dæk formen med sølvpapir 
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Citronfromage 
 

4 personer 
90 min tilberedning 
 

Ingredienser: 

4 (2 bæger) æggeblomme, pasteuriseret 

125 gr. Sukker 

4 blade husblas 

2 stk. citron, revet skal + saften af de to 

2 ½ dl. Piskefløde 

4 (3 bæger) æggehvide, pasteuriseret 

Pynt: 

Piskefløde, citron skal/strimmel, citronmelisse frisk? 

Opskrift: 
 
Æggeblommer og sukker piskes hvidt.  
 
Husblas blødes op i koldt vand, vrides og smeltes i citronsaften over vandbad.  
 
Fløden piskes let og vendes i æggesnapsen. heri vendes husblas og til slut stiftpiskede 
æggehvider.  
 
Pyntes med flødeskum og tynde strimler af citronskal, citronmelisse eller orangestænger 
eller chokoladekringler.  
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