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Oksebryst

		som esterhazy
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Braiser i 2,5–3 timer ved 160° i ovnen, eller lad det simre i gryden.
Husk låget. Retten kan også laves ved 120° i 6–7 timer.

4 personer

Si stegeskyen og kog den let ind, tilsæt fløde, citronskal og ribsgelé
og smag til, så der er balance mellem syre, sødme og fedme.
Riv resten af selleri, gulerod og porrer i fine strimler til pynt.
De kan evt. dampes let i smør eller spises som de er.
Server i skiver med urterne i bunden.

»

Ingredienser:
1000 g oksebryst eller cuvettesteg
1 porre
4-5 gulerødder
½ selleri
2 løg
1 øko citron
3 laurbærblade
1 tsk. tomatpuré
2 tsk. ribsgelé
4–5 dl piskefløde
1 liter vand eller oksebouillon
50 g smør
Salt og peber

sterhaz

Oksebryst som esterhazy

Fremgangsmåde:
Krydr kødet godt med salt og peber og brun det godt af i smørret i en
braiseregryde og tag det op.

Skyl og skræl porre, gulerod og selleri og skær dem ud i grove tern.
Gem lidt af det til at rive i strimler/julienne til pynt på retten, hvilket
gør retten unik. Steg urterne godt af i gryden i resten af smørret til de
får let farve. Kom kødet tilbage i gryden. Tilsæt lauerbær, tomatpuré og
salt og peber. Hæld bouillon på, så det næsten dækker kødet.
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Server evt. med kartoffelpuré

Kartoffelpuré

Ingredienser:
1 kg store kartofler, melede sort.
75 g smør
2 dl piskefløde
Revet muskatnød
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Kartoflerne koges helt møre i rigeligt vand uden salt.
Vandet hældes fra og kartoflerne damper godt af i gryden.
Smørret smeltes eller er forinden tempereret og kommer ikke direkte
fra køleskab. Fløde og smør tilsættes kartoflerne og moses sammen.
Passeres evt. gennem en sigte for en helt fin konsistens.
Smages til med revet muskatnød, salt og peber
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Lammebov

	i tern med sennep,
		græskarmos og
grøn bønnesalat
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4 personer
Ingredienser:
900-1000 g lammebov i tern
1 spsk. sennepsfrø
1 tsk. sennepspulver
1 tsk. karry
Saft og skal fra 1 citron
2 fed hvidløg
4 løg
2 dl lamme- eller hønseboullion
½ dl olie
1 glas rødvin
20 g smør
Et par kviste timian
Salt og peber

Fremgangsmåde:
Krydr lammekødet med karry, sennepspulver, salt og peber.
Pil og skær løg i kvarte. Pil og skær hvidløg i små skiver.
Brun lammekødet grundigt af i smørret i en braiseregryde
og tag det op. Kom olien i gryden og lad det blive godt varmt.
Steg løg og hvidløg i olien og tilsæt kødet igen samt, sennepsfrø,
timian, citronsaft og citronskal.
Hæld boullion og rødvin over og lad retten simre i 1 ½ time.
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Grøn bønnesalat

4 personer

hvis du en dag ikke vil simre - så prøv en

Ingredienser:
300 g grønne bønner
3 stilke bred persille
Saften fra 1 citron
2 stk. endive (julesalat)
1 spsk. olivenolie

Ingredienser:
800 g hakket svinekød
2 æg
2 løg
2 fed hvidløg
Revet skal af 1 citron
1 tsk. sennep
3 dl flåede tomater
1 tsk. tomatpuré
3 spsk. soltørret tomat
8–10 skiver tørret skinke
Lidt revet parmesan eller oliven
Salt og peber

					
						(Kødpizza)

lammebo

Lammebov i tern med sennep,
græskarmos og grøn bønnesalat

Fremgangsmåde:
Blancher bønner og halver dem. Hak persille. Skyl og skær endive i
passende stykker. Vend det sammen med olien og citronsaft.

Græskarmos

Ingredienser:
750 g Hokkaidogræskar
200 g bagekartoffel
1 æble
40 g smør
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Skræl og skyl græskar, æble og kartofler og skær i grove tern.
Smelt smørret i gryde og sauter græskar, æble og kartofler til det får let
farve. Dæk med vand og kog det helt mørt. Vandet må godt reducere lidt
under kogning. Hæld resten af vandet fra og mos eller blend herefter og
smag mosen til med salt og peber.

Meatza

Fremgangsmåde:
Kom kød, æg, salt og peber i en skål og rør det godt sammen.
Hak hvidløg og kom ½ delen af det i farsen. Hak løgene fint
og kom også dem i farsen.
Ælt luften ud af farsen og form den i 4 flade meatzabunde på
højst ½ centimeter høje. Lav en god tomatsuce med resten af
hvidløg, tomatpuré og sennep.
Fordel tomatsaucen på meatzabunden og kom soltørret tomat
og tørret skinke på. Bag meatzaen i ca. 12–15 minutter ved 210°.
Pynt med basilikum, ruccola eller tallerkensmækker og server
med godt brød til.
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Fremgangsmåde:
Krydr kødet godt med salt og peber og brun det godt af i smørret i en
braiseregryde og tag det op.
Skyl og skræl gulerod, æble, løg og selleri og skær dem ud i grove tern.
Steg urterne godt af i gryden i resten af smørret til de får let farve.
Kom kødet tilbage i gryden. Tilsæt abrikoser, tomatpuré og salt og
peber. Hæld bouillon på så det næsten dækker kødet.

svinebov

Slowcooked
		med æbler, timian og
tørret abrikos

Braiser i 2,5–3 timer ved 160° i ovnen, eller lad det simre i gryden.
Husk låget. Retten kan også laves ved 120° i 7–8 timer.
Si stegeskyen og kog den let ind og jævn den eventuelt. Lad urter og
kød småsimre i saucen og server i skiver.
4 personer
Ingredienser:
900-1000 g svinebov eller svinenakke
4 gulerødder
½ selleri
2 skalotteløg
100 g svampe
2 stængler timian
2 æbler
5 tørret abrikos
1 tsk. tomatpuré
1 liter svine- eller kalvebouillon
50 g smør
Salt og peber
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Skyl og skær svampene i kvarte og rist dem af på en pande i lidt olie
og vend dem i retten inden servering.

Kartoffelmos
Ingredienser:
1 kg bagekartofler
50 g smør
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Skræl og skyl kartofler og skær dem i grove tern og kog dem helt møre i
usaltet vand. Smelt smørret. Hæld vand fra kartofler og lad det dampe
godt af. Mos dem sammen med smørret og smag til med salt og peber.
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Poulet Chasseur -

Braiseret kylling

			med selleri-kartoffelmos
2 - 3 personer
Ingredienser:
2 stk. store kyllingelår med overlår
100 g bacon eller pancetta
4 skalotteløg
¼ selleri
1 fed hvidløg
5 svampe
½ porre
2 gulerødder
1 glas hvidvin
20 g smør
Salt og peber

Fremgangsmåde:
Krydr kyllingelårene med salt og peber. Pil og skær skalotteløg i kvarte. Pil og skær hvidløg i små skiver. Skær bacon i tern.
Skyl, skræl og skær selleri og gulerødder i tern. Skær porrerne i skiver.
Brun bacon af i smørret i en braiseregryde. Tag det op og brun kyllingen grundigt af i gryden og tag den op. Steg nu skalotteløg, gulerødder,
selleri, porre og svampe i resten af smørret. Tilsæt timian og hvidvin og kom bacon og kylling tilbage i gryden.
Hæld lidt bouillon, vand eller hvidvin ved, så retten næsten er dækket. Lad det simre i ca. 40 minutter.
Vend kyllingelårene et par gange undervejs. Lad saucen koge ind uden låg i de sidste 10 minutter.
Skyl og skær svampene i kvarte og rist dem af på en pande i lidt olie
og vend dem i retten inden servering.

Selleri-kartoffelmos
Ingredienser:
750 g bagekartofler
300 g knoldselleri
40 g smør
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Skræl og skyl selleri og kartofler
og skær i grove tern. Kog det helt
mørt i usaltet vand. Smelt smørret.
Hæld vand fra kartofler og selleri og lad
det dampe godt af. Mos det sammen med
smørret og smag til med salt og peber.
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Kalvegullash

	med pølser

4 personer
Ingredienser:
800 g skært kalvekød i tern
200 g pølser i skiver
100 g svampe
2 stængler blegselleri
4 gulerødder
1 øko citron
1 spsk. spidskommen
7 dl okse- eller kalvebouillon
2 spsk. paprika
50 g smør
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Brun kødet godt af i smør, i en god braiseregryde. Tag lidt af gangen.
Det er vigtigt, at det hele bliver brunet godt af. Steg pølserne med til
sidst og tag det hele op. Skær gulerødder, blegselleri og svampe i tern og
steg det af i resten af smørret til det er gyldent.
Tilsæt paprika, spidskommen, kød, pølser, salt og peber, bouillon
og lad retten simre i 1 ½ time under låg.
Retten kan serveres, som den er med lidt gode ris til.
Saucen kan også sies fra og justeres lidt ved en jævning
for herefter at komme tilbage i gryden med kød og urter.
Riv lidt citronskal over retten ved servering.
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Pulled beef

i øl og chipotle
- Med sprøde kartofler

4 personer
Ingredienser:
900-1000 g oksetykkam
1 dl brun farin
1 spsk. paprika
1 ½ spsk. salt
1 tsk. peber
1 tsk. chipotle
2 spsk. olie
1 dl mørk øl
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Fremgangsmåde:
Rør krydderier, farin og olie godt sammen. Fordel det grundigt på
kødet og lad det gerne trække et par timer. Man kan med fordel
marinere og lade det trække i en frysepose. Læg kødet i en
stegeso eller et ildfast fad med låg på. Sæt den i ovnen ved 125°
i 6–7 timer. Lad den trække i en halv time og træk så kødet fra
hinanden. Man kan evt. sætte kødet i ovnen om aftenen og tage
det ud om morgenen.

Sprøde kartofler
Ingredienser:
750 g små vaskede kartofler
1 dl olivenolie
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Vend kartofler godt i olie og salt og peber og rist i ovnen ved
180° i ca. 25-30 minutter.
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Jordskokkesuppe

	med råstegte jordskokker og kål

Råstegte jordskokker og sprød grønkål
Ingredienser:
5–6 jordskokker
Lidt grønkål

FREMGANGSMÅDE:
Skær jordskokker i skiver og vend i olie. Steg dem sprøde i ildfast fad
i ovn i ca. 20–25 minutter. Grønkål vendes med olie og steges sprødt i
ovnen ved 180° i 12–15 minutter.

Glæd dig til marts måned!
Der udkommer

4 personer
Ingredienser:
1,5 kg jordskokker
3 æbler
3 skalotteløg
1 fed hvidløg
2 stængler rosmarin
1 øko citron
2 dl calvados eller sherry
2–3 dl vand
4-5 dl fløde eller sødmælk
50 g smør
Salt og peber

her i butikken

- helt gratis!

Fremgangsmåde:
Rens og skræl jordskokker, æbler, hvidløg og
skalotteløg. Skær det ud i grove tern og lad smørret
smelte i en varm gryde til det er let gyldent.
Steg alle grøntsagerne grundigt i gryden med
rosmarin, vand og calvados. Lad det hele blive godt
mørt. Kom til sidst fløden i og lad det varme op.
Blend alt til en helt fin konsistens og smag til med
citron, salt og peber.
udgivet af

se mere på mesterslagteren.dk og facebook

