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STENALDERMAD
Forkæl din indre
hulemand med mad
som i stenalderen
At kalde stenaldermad for jæger-samler-mad ville være
mere logisk, især fordi dokumentationen for stenaldermads
sundhed i høj grad stammer fra undersøgelser af nulevende
jæger-samlere. Alligevel er der meget, vi i dag kan lære af
stenaldermenneskets livsstil:
Find mad, spis, sov og få børn – i pauserne skal der leges og
fortælles historier. Det behøver ikke være så indviklet og det
betyder ikke, at man lever i fortiden og ikke er taknemmelig
for at leve i et postindustrielt samfund, blot fordi man spiser
fortidsmad.

Fra stenalderen kan man se, at det var en proteinrig kost
bestående af blandt andet østers, fisk, fugle og større dyr som
hjorte og urokser, som mættede vores forfædre.
Som supplement hertil kan de have samlet vandgræs, vilde bær,
æbler, rødder og svampe. De har også spist hasselnødder og
agern, men i hvor stort et omfang kan arkæologerne ikke vide.
Vi skylder vores aner at behandle os selv ordentligt. Så start
allerede nu, og forkæl din indre hulemand med stenalder- og
vinteropskrifter fra din Mesterslagter.

Til forskel fra vores forfædre har vi valgmuligheder; vi kan
bruge den økonomiske og teknologiske udvikling der har lettet
mennesket fra byrden med at skaffe mad og drikke der giver
livet værdi. Det er en relativt lille indsats, der i dag skal til for at
få mad på bordet.
Netop forskellen mellem stenaldermenneskets aktive livsstil og
det moderne menneskes overvejende stillesiddende adfærd er
hovedårsagen til, at sund kost, motion og bevægelse er vigtig.
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Braiseret lammebov
med TIMBALE
OG waldorfsalat
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Braiseret lammebov
INGREDIENSER
1 stk. lammebov uden ben ca. 800-1000 g
1 tomat
60 g sorte oliven
Revet citronskal af 1 citron
1 tsk. finthakket rød chili uden kerner
1 kvist rosmarin
Friskkværnet sort peber
Olivenolie
1-1½ dl sherryvineddike
Havsalt
FREMGANGSMÅDE
Skær tomaterne i kvarte, rids lammeboven,
hak oliven, chili og blade fra rosmarin meget fint.
Bland oliven, citronskal, chili, rosmarin, peber,
havsalt og olivenolie sammen og gnid fedtkanten
ind i blandingen.
Steges i ovnen ved 120° C i ca. 4 timer.
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Stenalder waldorfsalat
INGREDIENSER
4 dl skrællede æbler i tern
2 spsk. hørfrøolie eller olivenolie
2 spsk. citronsaft
2 dl bladselleri i tynde skiver
1 dl rosiner eller tranebær
1 dl halverede valnødder
4 dl snittet icebergsalat
FREMGANGSMÅDE
Rør olie og citronsaft sammen, bland æbler, bladselleri og rosiner i dressingen,
bland derefter icebergsalat og valnødder i og smag til.

STENALDERTIMBALE
INGREDIENSER
2 dl helæg
¼ dl creme fraiche
4 skiver bacon
½ syrligt æble
¼ løg i tern
50 g champignon
Salt og peber
4 runde aluforme
Fedtspray
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FREMGANGSMÅDE
Rist baconskiverne så de er let ristede uden at være sprøde.
Blend eller skær champignon i mindre stykker og rist dem af på panden sammen
med løgene, gerne i det overskydende fedt fra bacon. Skær æblet i små tern.
Vend champignon, løg og æble sammen og portioner i smurte runde aluforme.
Pisk helæg og creme fraiche sammen, smag til med salt samt peber og hæld
ca. ½ op i formene. Stil de forstegte baconskiver ned i hver form.
Bag dem i 16-18 minutter ved 170° C til de har sat sig.
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Braiseret svineskank med
grov stenaldermos og ølglace
INGREDIENSER
4 svineskanke afhængig af størrelse, uden svær og ben
3 fed hvidløg
1 spsk. hel koriander
1 tsk. knust peber
Salt
1 spsk. smør
1 persillekvist
1 spsk. olivenolie
¼ fint snittet porre
2 skalotteløg i både
1 rødløg i både
1 mørk øl – f.eks. Semper Ardens Ale
½ l vand eller fond
1 dl æbleeddike
1 kvist timian
2 røde æbler i grove tern
1 håndfuld tørrede tranebær
100 g koldt smør i tern
FREMGANGSMÅDE
Knus hvidløg, koriander og peberkorn i en morter og læg blandingen ind i skankene sammen med salt.
Fyld løg, porre, persille, rosmarin og timian i skankene. Hold sammen og bind med en snor.
Brun skankene på alle sider i en gryde. Hæld øl og eddike over og lad det simre ca. 4 timer med låg over.
Tilsæt tranebær og æbler i tern de sidste 20 min. Tag æbler, bær og blade op med en hulske.
Smag til med honning, eddike, salt og peber.
Lige inden servering tilsættes til saucen det kolde smør i små tern.
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Grov stenaldermos
INGREDIENSER
1 blomkål
1 broccoli
2 gulerødder
2 persillerødder
50 g smør
1 dl kokosmælk
Salt og peber
FREMGANGSMÅDE
Skær alle grøntsager i store stykker og kog dem i 10-12 minutter.
Hæld vandet fra og kom grøntsagerne i en skål.
Tilsæt kokosmælk og mos det groft med et piskeris.
Smag til med salt og peber.
SERVERING
Mosen er nu klar til servering.
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oksetykkam
6 personer
Udstyr: Stegeso
INGREDIENSER
1 stk. oksebov/-tykkam ca. 1,5 kg
Dry rub:
Paprika
Hvidløgspulver
Stødt spidskommen
Stødt koriander
Chilipulver
Salt og peber
Frisk rosmarin

Til stegesoen:
Gulerod
Porre
Løg
Hvidløg
Peberfrugt
1 liter fond
1 lille dåse tomatpuré

FREMGANGSMÅDE
Bland de tørrede krydderier til dry rub og massér det ind i kødet.
Læg friske rosmarinblade på kødet og pak det herefter godt ind i husholdningsfilm/Vita Wrap.
Lad det ligge på køl i 12-24 timer.
Læg grøntsagerne i en stegeso og hæld fond blandet med tomatpuré over.
Læg kødet ovenpå det hele, og sæt stegesoen ind i en kold ovn. Det hele skal have: 12 timer ved 72° C.
Nu skulle kødet gerne være så mørt, at det uden besvær kan trækkes fra hinanden med 2 gafler.
Gem endelig den saft, der er tilbage i stegesoen. Sigt den, og brug den som en kraftig sky/sauce eller
blend den evt. sammen med lidt af grøntsagerne for at få en tykkere sauce.
SERVERING
Servér med saucen, grov stenaldermos (side 14) og evt. dampede grøntsager.
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vinterMAD
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Indbagt oksetykstegsfilet
med kalvebacon og urter
FREMGANGSMÅDE
Bages i ovnen ved ca. 180° C i 25-30 minutter, eller til
butterdejen er gyldenbrun.
TILBEHØR
Server med kartoffelbåde, tzaztiki og tomatsalat
Tzaztiki
1 agurk
1 fed hvidløg
3 dl græsk yoghurt
salt & peber
Riv agurken groft og læg skiverne på køkkenrulle.
Drys dem med groft salt, og lad dem ligge til al væden
er trukket ud.
Rør presset hvidløg og agurker i den græske yoghurt.
Smag til med salt og peber
Tomatsalat:
4 tomater
1 finthakket rødløg
Sorte oliven
Salat ost i tern
Balsamico
Tomaterne skæres i tynde skiver og lægges lagvis på
et fad, rødløg, oliven og ost drysses over, balsamico
hældes hen over.
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Indbagt
svinemørbrad
mED kalvefars
FREMGANGSMÅDE	
Svinemørbraden pensles med sammenpisket
æg og bages i ovn ved 200° i 50-60 minutter til
butterdejen er gylden.
TILBEHØR	
Server med aspargeskartofler,
svampesauce og mormorsalat
Svampesauce:
1 glas champignon
¼ dl fløde
Salt og peber
Champignon hældes i en gryde med væden, tilsæt
fløden og jævn af, smag til med salt og peber.
Mormorsalat
Saft fra ½ citron (eller eddike)
2 spsk. sukker
1 dl. fløde 13%
1 salathoved
100 g grønne ærter
Mormorsalat: Rør citronsaft, sukker og fløde 13%
godt sammen i en skål til dressingen. Vask salaten og
riv den i grove stykker. Tø ærterne op og bland dem i
salaten og hæld dressingen over ved servering.
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Gullaschsuppe
INGREDIENSER
400 g oksekød – bov, bryst eller klump er fint
100 g bacon i tern
Olivenolie
3 løg
½ knoldselleri
2 gulerødder
4 fed hvidløg

8 mellemstore kartofler
2 røde peberfrugter
2 dåser flåede tomater
1,5 l oksebouillon
2 spsk. paprika
1 tsk. knust spidskommen
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE
Skær oksekødet i mellemstore tern. Man kan stort set bruge alle udskæringer, men de mere beskedne
er glimrende i denne sammenhæng, da suppen skal koge, til alt er mørt.
Skræl løg, gulerødder og selleri og skær dem i små tern. Peberfrugterne befries for kerner og skæres i
ganske tynde strimler. Kartoflerne skrælles og skæres i mellemstore tern.
Steg bacon i suppegryden til det er gyldent, og tag det op. I fedtet sauteres nu løg og hvidløg, til det er
klart. Tag løgene op og sæt til side.
Kødet pudres med de tre slags paprika og brunes i gryden i olivenolien under konstant omrøring.
Paprika er slemt til at brænde på.
Tilsæt gulerødder og selleri og lad det stege med et øjeblik. Kom løg, hvidløg og ristet bacon tilbage
i gryden, tilsæt flåede tomater, bouillon og spidskommen, og lad suppen koge i en times tid, eller til
kødet er mørt.
Kom kartofler og peberstrimler i suppen og lad den koge stille, til alt er mørt.
Smag til med salt og peber og måske en anelse rørsukker, og servér suppen rygende varm med
en klat creme fraiche og godt brød til.
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Kalvefrikassé
INGREDIENSER
1 kg kalvebryst
1 suppevisk (porrer blade, selleritop, kruspersille bundet sammen)
2 gulerødder
4-6 kartofler
250 g ærter
50 g smør/margarine
50 g mel
Persille
Evt. asparges
FREMGANGSMÅDE
Kalvekødet koges 1½-2 timer sammen med suppevisk, 1 tsk. salt, og gulerødder koges med i 20 minutter,
kartofler ca. 20-30 min. Husk at afskumme for urenheder undervejs. Når kødet er mørt, tages det op
og skæres i tern. Grøntsagerne tages op af suppen undervejs som de er møre og skæres i tern.
Hvis der anvendes asparges, koger de med et par minutter, tages op og skæres i mindre stykker.
Smelt smør i en gryde og tilsæt mel, til det har suget fedtstoffet. Bring den sigtede suppe i kog og tilsæt
lidt efter lidt jævningen, om nødvendigt kan der jævnes yderligere med maizena eller ny opbagning af
smør og mel afhængig af, hvor meget suppe der er.
Vigtigt, at den får lov at koge igennem, så den bliver blank og ikke smager af mel.
Læg kød og grøntsager op i saucen og drys med hakket persille.
Kartoflerne kan evt. koges og serveres ved siden af.
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Stegt flæsk mED persillesovs
INGREDIENSER
1 kg stegeflæsk
Persillesauce:
5 spsk. margarine
5 spsk. mel
6 dl mælk
Salt og peber
1 bundt hakket persille
FREMGANGSMÅDE
Varm panden op og læg flæskeskiverne herpå.
Dæmp varmen og steg flæskeskiverne til de er
lysebrune og sprøde på begge sider.
Hæld lidt af fedtet fra panden, efterhånden som
flæsket steges, ellers bliver flæsket ikke sprødt.
Hvis der bruges fersk flæsk, saltes det let efter
stegningen.
Persillesauce:
Smelt margarinen og rør det sammen med
melet. Spæd med mælken, lidt ad gangen.
Lad saucen koge igennem nogle min., mens
der røres. Tilsæt persille og smag til med salt og peber.
Servér med kogte hvide kartofler, syltede
rødbeder og måske stærk sennep.
Vil du gerne slippe for at stå i køkkenet selv, så få retten med hjem
fra din Mesterslagter.
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Vi har Ingen

humor
vores hakkekod er altid

friskhakket
ikke gaspakket

Det spoger vi ikke med!

Frikadeller med et strejf af Italien
INGREDIENSER
600 g hakket skinkekød
1 æg
1 dl hvedemel
1 dl skummetmælk
3 fed hvidløg
3 spsk. frisk oregano
3 spsk. frisk basilikum
1 tsk. salt
½ tsk. peber
150 g revet mozzarella
1 glas pesto
400 g pasta
Revet parmesanost
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Tomatsalat:
4 tomater i skiver
1 løg i små tern
Soltørrede tomater i strimler
Oliven
Frisk basilikum
Olivenolie
FREMGANGSMÅDE
Ingredienserne til farsen røres sammen, formes
til frikadeller og steges på panden.
Serveres med frisk kogt pasta, vendes i pesto og
drysses med revet parmesanost.
Tomatsalaten anrettes på et fad, og olivenolien
hældes over.

Vi har Ingen

humor
vores hakkekod er altid

friskhakket
ikke gaspakket

Det spoger vi ikke med!

Hakkebøf med champignonsauce
INGREDIENSER
600 g hakket oksekød
8 skiver bacon
1 kg små kartofler
Olie
Krydderier, f.eks tørret basilikum, oregano og timian

FREMGANGSMÅDE
Kødet formes til 4 bøffer, der omvikles med
baconskiverne.
Bøfferne brunes på begge sider, krydders med
salt og peber, og kommes herefter i ovnen ved
175° C i ca. 20 min.

Sauce:
250 g friske champignon
1 spsk. smør
Citronsaft
Evt. hvidvin
3 dl piskefløde
Evt. meljævning
Salt og peber

Kartoflerne skylles og vendes i olie samt krydderier.
Kommes i ovnen ved 175° C i ca. 40 minutter
til de er gyldne og sprøde.
Rens og hak champignonerne groft. Steg dem i smør,
tilsæt salt, citronsaft og evt. lidt hvidvin. Lad det stå
og småsimre i 5 minutter. Tilsæt fløde og jævn evt.
saucen, smag til med salt og peber.
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