Sensommerens

FRISKE RÅVARER
med kød på
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Koteletter i fad
med friske urter
4 personer
Koteletter og grønt:
4 svinekoteletter (ca. 5 – 600 g)
200 g champignon eller shiitake svampe
1 squash

Sovs:

1 løg
1 fed hvidløg
3 gulerødder
2 dåser hakkede tomater
2 ½ dl fløde eller sødmælk
3 stilke timian
Olie til stegning
Salt og peber
Skær svampe og squash i skiver. Varm en pande op og
kom olie på. Brun koteletterne godt af til de får farve.
Tag koteletterne af og kom dem i et ildfast fad.
Tilsæt panden lidt olie og lig svampe og squash på
panden til de får let farve og kom det over koteletterne.
Drys med salt og peber.
Pil og hak løg og hvidløg fint. Skrub gulerødderne og riv
dem på et rivejern. Kom lidt olie på panden og brun løg,
hvidløg og timian af. Tilsæt de revne gulerødder, fløden
og de hakkede tomater. Lad sovsen småkoge i 8 – 10 min.
og kom derefter sovsen over i det ildfaste fad.
Kom retten i ovnen i 20 min. ved 180°.
Server med ris eller bønnesalat.
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Spicey chili con carne
på friskhakket okse
4 personer
2 løg
2 fed hvidløg
½ eller hel rød chili. En hel giver god spiceynes.
5 gulerødder
½ peberfrugt
400 g FRISK hakket okse 8 – 12 %
1 dåse kogte kidney bønner
1 dåse flåede tomater
3 dl vand
1 tsk brun farin
1 tsk stødt spidskommen
Et par stængler frisk timian, eller tørret.
Olie til stegning
Salt og peber
Tilbehør: Cremé fraiche.
Pil og hak løg og hvidløg. Skær chilien over på langs og
fjern kernerne. Hak den meget fint. Skrub gulerødder
under koldt vand og skær dem i tern. Skær peberfrugten
i strimler.
Varm en gryde op med ca. 1 dl olie og kom løg, chili,
brun farin, spidskommen og hvidløg i til det får let farve.
Tilsæt timian og kødet, og brun det godt af.
Sigt kidneybønnerne, så væden løber fra. Kom bønner,
gulerødder, peberfrugt, chili, flåede tomater og vand i
gryden. Kog det hele igennem 20 – 25 min.
Server med creme fraiché på toppen og evt. ris til.
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Grillburger med friskhakket
okse og guacamole
Grillburger
4 personer
450 g hakket oksekød
1 løg
4 tomater
1 peberfrugt
½ salathoved
Olie til stegning
Salt og peber
4 burgerboller
Form kødet til 4 flade bøffer. Kunsten er ikke at trykke
dem for meget sammen. Krydr bøfferne på panden og
brun dem godt af på hver side ved høj varme. Skru ned
på middel varme og steg dem færdig i ca. 4 minutter på
hver side.

guacamole
4 personer
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kød ved din slagter

2 modne avocado
2 fed hvidløg
½ tsk salt
½ citron
1 dl yoghurt naturel
Pil hvidløg og pres dem med hvidløgspresser.
Halver avocado og tag avocadokødet ud og mos det.
Rør yoghurt, hvidløg, salt og citron i.
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Farsbrød med ferskner
4 personer
400 – 500 g hakket kalv og flæsk
2 æg
1 hakket løg
125 g grahamsmel
2 stilke persille
1 kvart broccoli
Et par ferskner
Salt og peber
Broccolien brækkes i mindre stykker og blancheres i
varmt vand.
Rør alle ingredienser sammen til farsbrødet og fordel
det jævnt. Rul det om broccolien og tryk ferskenerne
ned på toppen af farsbrødet. Kom evt. relish ned i
ferskenfordybningerne.
Steg ved 200° i 25 – 30 min.

t
e
k
k
a
h
k
s
i
fr
altid

kød ved din slagter

10

11

4 personer
400 – 500 g hakket kyllingekød
1 løg
1 tsk salt
1 tsk peber – gerne sort knust peber
1 dl mælk
2 spsk hvedemel
2 æg
Olie til stegning
Pil og hak løget – eller riv det på rivejern. Rør kødet med
salt, mel og mælk. Kom løg og ægget i og rør farsen godt.
Tilsæt til sidst peber.
Lad farsen stå i køleskabet 20 minutter inden den formes
til frikadeller og steges i olie.

4 personer
1 kg kartofler
2 tsk salt og peber
1 dl yoghurt naturel
2 spsk honning
1 spsk æbleeddike
1 fed hvidløg
1 løg
3 tomater
½ forårsløg
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Skrub eller skræl kartoflerne og kog dem med lidt salt
i vandet i ca. 12 min. Lad dem hvile i vandet i 15 min.
Hæld vandet fra og køl kartoflerne ned.
Rør yoghurt med honning, eddike, salt og peber.
Pres hvidløget ned i dressingen og skær løget i små
tern og kom dem i. Skyl tomater og forårsløg og skær
dem i skiver. Halver kartoflerne og rør dem sammen
med dressingen og pynt det af med tomater og forårsløg.

Kyllingefrikadeller med kold kartoffelsalat
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pulled pork
8 personer
1,5 kg svinekam eller nakkefilet uden svær
1 dl brun farin
1 spsk paprika
1 ½ spsk salt
1 tsk peber
2 spsk olie
Rids fedtet let på kødet og rør krydderier 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. Lig kødet i en stegeso eller et ildfast fad med
låg på. Sæt den i ovnen i ved 125° i 6 – 7 timer. Lad den
trække i en halv time og træk så kødet fra hindanden.

Rødbedecoleslaw
8 personer

Pulled pork
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med rødbedecoleslaw

3 rødbeder
4 gulerødder
1 fed hvidløg
1 spsk olie
1 spsk æbleeddike
Ristede græskarkerner
1 tsk stødt spidskommen
Salt og peber
Skræl, skyl og riv rødbeder og gulerødder.
Pil hvidløgsfeddet og pres det med hvidløgspresser.
Vend det i grøntsagerne og bland det med græskerner,
eddike, spidskommen og salt og peber
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Grillet kyllingefilet i pita med
sensommergrønt
4 personer

Chilisalsa

3 kyllingefilet (ca. 400 – 500 g.)
Marineret fra slagteren
eller
Lav en krydderrub med lige dele af:
Paprika
Spidskommen
Koriander
Salt og peber
Kanel
Nelliker
1 fed hvidløg
1 spsk. olie

4 friske chili
2 løg
1 spsk olivenolie
1 dåse flåede tomater
2 spsk tomatpuré
3 spsk vineddike
2 spsk sukker
Salg og peber

Knus krydderierne godt sammen i en morter og
pres hvidløget ned i. Rør det godt sammen med
olien og mariner kyllingefileterne.
Grill dem i 12 – 15 min. ved høj varme.
Skær dem herefter i skiver.
Server med frisk salat, tomater, agurk og
chilisalsa.

Klargør chilien og hak den fint. Pil løget og hak dem.
Kom olien på en varm pande og steg løg og chili i 2 min.
Tilsæt resten af ingredienserne og lad det koge godt
igennem. Lad den køle af og fyld den på glas.

Lav selv pitabrød
4-6 stk.

25 g gær
3 dl lunkent vand
½ tsk groft salt
150 g grahamsmel
300 g hvedemel
Opløs gæren i vandet, tilsæt salt og alt melet.
Ælt det godt sammen og lad dejen hvile i ca. 1 time.
Del dejen i 10 stykker og form dem til boller, rul dem
herefter flade med kagerulle. Lad dem efterhæve i 10 min.
og bag dem så i 10 min. ved 200 grader
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Kyllingelår i æblejuice
4 personer
3 – 4 kyllingeover- underlår
1 spsk paprika
2 revet æbler
1 stort løg
2 stængler blegselleri
3 dl fløde
5 dl æblejuice
Smør til stegning
Persille til pynt
Salt og peber
Haserne hakkes eller klippes af kyllingen. Få gerne din
slagter til det. Smelt smørret i en varm gryde. Brun herefter kyllingelårene godt af på alle sider i smørret.
Riv æblet og skær blegselleri i stykker, hak løg, og kom
det derefter i gryden og steg det til det får let farve. Tilsæt
paprika, salt, peber, æblejuice og fløde. Lad retten simre
under låg i ca. 45 min.
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