Det norske kokkelandslaget
og Electrolux
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Minikurs med
kokkelandslaget

Vi utforsker høstens råvarer…
Fem retters meny
Menyen er beregnet til 4 personer.

Dampet hummer med fritert jordskokk,
artisjokk, eple og hummerskum
Dampet kveite med steinsoppkrem,
fennikel og nøttesmør
Posjert og hvitløkglasert vaktel
med grønn erterisotto
Ovnsbakt reinsdyrfilet med
dampet søtpoteter og krydderkokt rødkål
Variasjon på eple med ingefærkrem

Dampet hummer med fritert jordskokk,
artisjokk, eple og hummerskum
Hummer
2 hele hummere
salt og pepper
olivenolje

2 dl hvitvin
2 dl hvitvinseddik
4 dl vann
salt

Hummerkraft
skall fra 2 hummere
solsikkeolje
1 gulrot
1 kepaløk
½ fennikel
2 ss hel pepper
2 ss fenikkelfrø
3 ss tomatpuré
1 laurbærblad
3 ss brandy

Fritert jordskokk
4 jordskokk
solsikkeolje
frisk timian
1 sitron
salt og pepper
sitronskall
2ss sitronsaft

Artisjokk
1 artiskokk
1 gulrot
1 kepaløk
½ fennikel
1 hvitløkbåt
1 ss hel pepper
1 ss fennikelfrø
2 stjerneanis
frisk timian
olivenolje

Eple
½ grønt eple
1 dl brunet smør
1 ss sjalottløk
sitronsaft
salt
Hummerskum
1-2 dl hummerkraft
½ dl melk
1 ss crème fraiche
salt
sitron
cayenne pepper

Fremgangsmåte
Hummer Bryt av halen og brekk opp skallet slik at hummerhalen løsner. Ta vare på skallet og hodet.
Det skal brukes til kraft. Fjern tarmen med en tannpirker. Ha salt, pepper og olivenolje på hummerhalene og legg dem på brett med plastfilm over.
Damp hummerhalene på 85 grader i 12-14 minutter til de er nesten ferdig. Det er viktig at hummeren
ikke dampes for mye da hummeren blir seig. Ta ut av ovnen og avkjøl i romtemperatur.
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Hummerkraft Forvarm stekeovnen til 190 grader. Hummerhodene renses for innmat. Ha skallet i
en ildfast form og stek på 190 grader i 20 minutter. Vask og rens gulrot, løk og fennikel. Skjær i store
biter. Fres grønnsakene og tomatpureen i solsikkeolje. Tilsett krydder og hummerskall, kan gjerne
knuses til litt mindre biter. Skru opp temperaturen og tilsett brandy. Tenn på og la det brenne ut.
Tilsett vann så det dekker. Kok opp og skum av. La kraften trekke i 3-4 timer. Sil og reduser kraften
inntil 1-2 dl.
Artisjokk Vask og rens gulrot, kepaløk og fennikel. Del i like store biter. Fres grønnsakene godt i
olivenolje. Tilsett krydder og resten av ingrediensene. Kok opp lake av hvitvin, hvitvinseddik, vann og
salt. Laken skal være ganske syrlig og salt. Rens artiskokken og la den trekke i laken til den er mør.
Fritert jordskokk Vask jordskokkene godt. Det er viktig at all jord fjernes. Bruk gjerne kost eller
svamp. Tørk jordskokkene godt i tørkepapir. Skjær jordskokkene i kuber på 2x2 cm. Varm opp
solsikkeoljen til 180 grader. Tilsett en liten kvast timian, sitronskall og sitronsaft. Stek jordskokkene
til de er møre. Ta opp jordskokkene når de er møre og la dem renne av seg på tørkepapir.
Eple Skjær eple i små terninger. Finhakk løken. Fres løken i litt av smøret. Tilsett eple og resten av
smøret. Smak til med salt og sitron.

Ved servering
Artisjokk Del artiskokken i 8 «kakestykker» og varm opp i litt av laken.
Hummer Del hummerhalene i to på langs. Skjær de halve halene i tre like store biter.
Legg dem på et brett med plastfilm over og varm forsiktig opp på damp på 50 grader i 2 min.
Hummerskum Hummerkraften tilsettes melk og crème fraiche. Smak til med salt, sitron og
cayenne pepper. Kjøres med stavmikser til et luftig skum.
Legg hummer på tallerken. Legg rundt fritert jordskokk, artiskokk og brunet smør med eple.
Toppes med hummerskum. Server straks.
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Dampet kveite med steinsoppkrem,
fennikel og nøttesmør
kveite
ca 300 g kveitefilet
salt og pepper

fennikel
1 fennikel
salt og pepper

steinsoppkrem
300g steinsopp eller annen sopp
1 sjalottløk
1 dl hvitvin
50 g smør
3 ss sherryeddik
½ hvitløkbåt
2 dl melk
1 dl fløte
salt og pepper

olivenolje
1 ts revet sitronskall
nøttesmør
100 g hasselnøtter
½ sjalottløk
4 ss hvitvinseddik
1 dl brunet smør
1 ss søt soyasaus
sitron
salt

Fremgangsmåte
Kveite: Del fisken i fire like stykker. Krydre med salt og pepper. Pakk hvert stykke inn i plastfilm.
Damp kveiten på 85 grader i 5-7 minutter.
Steinsoppkrem Rens soppen og del i mindre biter. Fres løk og hvitløk i smør og tilsett soppen og
fres videre. Tilsett hvitvin og sherry. Kok til nesten all væsken er fordampet. Tilsett melk og fløte og
la det koke ytterligere i ca 30 min. Kjør til glatt puré i kjøkkenmaskin. Tilsett eventuelt litt mer melk.
Smak til med salt og pepper.
Fennikel Del fennikelen på langs i åtte stykker som henger sammen i bunnen. Svi av fennikelbitene
i grillpanne. Legg dem i en ildfast form med plast over. Dampes ved 95 grader i ca 20 minutter.
Ved servering: Vend fennikel i olivenolje, sitronskall. Krydre med salt og pepper.
Nøttesmør Rist hasselnøtter over middels varme i stekepanne eller i ovnen. Pass på at hasselnøttene ikke blir brente. Hell hasselnøttene på et stykke fuktig tørkepapir og gni av skallet. Rens og
finhakk sjalottløk. Kok løken i eddik til væsken er fordampet. Tilsett brunet smør, soya og hasselnøtter. Smak til med salt og sitron.

Ved servering
Legg steinsoppkrem midt på tallerkenen. Fjern plastfilmen fra fiskefileten og legg på fisken.
Legg på fennikel og nøttesmør.
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Posjert og hvitløkglasert vaktel
med grønn erterisotto
vaktel
2 vaktel
1 dl innkokt oksekraft (demi glace)
1 dl usaltet smør
1 hvitløkbåt
2 ss finhakket persille
1 ss revet sitronskall
salt og pepper
risotto
2 ss sjalottløk
1 ss hvitløk
4 ss olivenolje

100 g risottoris
1 dl riesling
6 dl kyllingkraft
1 dl ertepuré (se under)
4 ss rensede erter
40 g parmesan
1 ss smør
salt og pepper
ertepuré
100 g frosne erter
1 ss smør
½ dl kremfløte
Salt og pepper

Fremgangsmåte
Vaktel Vaktel dampes i ovn på 72 grader i 14 minutter. Smelt smøret til det har en gyllen, nøttaktig
farge. Pass på at smøret ikke blir brent. Fjern skummet som danner seg på overflaten. Ha i hvitløkbåt, oksekraft, persille og sitronskall. Vend vaktlene i blandingen. Krydre med salt og pepper. Bein ut
vaktlene. Pensles godt med blandingen.
Ertepuré Ha frosne erter i kokende vann. Kok opp og la det trekke i to minutter. Sil bort vannet. Ha
ertene i en kjøkkenmaskin og kjør til glatt pure med smør og kremfløte. Smak til med salt og pepper.
Risotto Rens og finhakk sjalottløk og hvitløk. Ha olivenolje i middels varm kjele. Tilsett sjalottløk og
hvitløk og fres det hele lett sammen til løken er blank og myk. Ha på risottoris og hvitvin, kok inn. Ha
på kyllingkraft og la det småkoke i ca 15 minutter til risen begynner å bli mør. Tilsett parmesan, smør
og vend forsiktig inn til fin konsistens. Tilsett ertepure og rensede erter. Smak til med salt og pepper.
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Ovnsbakt reinsdyrfilet med
dampet søtpoteter og krydderkokt rødkål
reinsdyrfilet
600 g reinsdyrfilet
4 ss smør
1 kvast sitrontimian
2 hvitløkbåter
2 ss solsikkeolje
salt og pepper

dampet søtpotet
2 søtpotet
½ dl appelsinsaft
1 ss smør
salt
krydderkokt rødkål
½ rødkål
1½ dl solbærsaft
1 dl rødvin
½ dl rødvinseddik
1 kanelstang
3 stjerneanis
1 dl vann
salt
eventuelt sukker

Fremgangsmåte
Reinsdyrfilet Forvarm ovnen til 150 grader. Brun filetene godt på begge sider i olje på høy varme i
stekepanne. Tilsett smør, knust hvitløk og sitrontimian. Krydre med salt og pepper. Stek filetene i ovn
på 150 grader i 6-8 minutter. La kjøttet hvile i 10 minutter.
Søtpotet Vask og skrell søtpotetene. Del i like store biter. Damp i dampovn til de er møre. Ha søtpotet i kjøkkenmaskinen sammen med appelsinsaft, salt og smør. Kjør det hele raskt sammen.
Krydderkokt rødkål Finsnitt rødkål. Kok rødkål mør under lokk med alle ingrediensene unntatt
eddik. Når kålen er mør, tilsettes eddik og kok uten lokk til nesten all vesken har fordampet. Smak til
med salt og eventuelt litt sukker.

Ved servering
Del fileten slik at det blir to biter per person. Legg rødkål på tallerken. Legg på reinsdyrfilet. Legg
dampet søtpotet på den ene siden.
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Variasjon på eple
med ingefærkrem
eplebunn
200 g norske røde eple
300 g sukker
ascorbinsyren (fås på apoteket)
125 g egg
115 g hvetemel
Ingefærkrem
325 g kremfløte
250 g h-melk
50 g ingefær
2 g tørket ingefær
5 eggeplommer
70 g sukker
1 plate gelatin

eplesorbet
250 g juice av granny smith epler juice
50 g glykosepulver
50 g flytende glykose
ascorbinsyre
kandisert eple
5 grønne epler
250 g tørr hvitvin
250 g vann
250 g sukker
eplechips
1-2 granny smith epler
200 g vann
100 g sukker
ascorbinsyre

Fremgangsmåte
Eplebunn Rens epler for skall og kjerne. Bland eple med 20 gram av sukkeret og en klype
ascorbinsyre. Vakuumer i vakuumpose. Damp på 85 grader, i ca 40 minutter til eplene er møre.
Kjør eplene til puré i kjøkkenmaskin. Avkjøles.
Forvarm ovnen til 180 grader. Bland egg og resten av sukkeret og pisk til eggedosis. Vend forsiktig
inn siklet mel og eplepuré. Hell røren i smurt rektalangulær kakeform. Stek bunnen i 15-20 minutter.
Avkjøl på rist.
Ingefærkrem Hell 200 gram av kremfløten og melken i en kjele og varm forsiktig opp til 90 grader.
Skrell og knus ingefær. Ha frisk og tørket ingefær i den varme fløteblandingen, og la det trekke i
20 minutter. Sil blandingen.
Pisk eggeplommer og sukker luftig og pisk inn den varme fløteblandingen. Sil blandingen på nytt.
Har du vakuummaskin, sil blandingen i en vakuumpose og vakuumer på medium. Dampes på
83 grader i 20 minutter. Ta posen ut av ovnen og la den hvile på benken i 5 minutter.
Ta blandingen ut av posen. Legg gelatin i bløt i kaldt vann i to minutter. Ta opp gelatin og klem ut
vannet. Ha gelatin i sausen og rør til alt er oppløst. Avkjøles til 25 grader. Pisk den resterende fløten
og vend forsiktig inn. Avkjøl i kjøleskap minst en time.
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Har du ikke tilgang på vakuummaskin, helles den silte blandingen tilbake i kasserollen. Varm opp
blandingen til 80 grader. Den må ikke koke, for da skiller den seg. Rør hele tiden. Ikke bruk for høy
varme. Hell sausen over i en kald bolle med en gang. Avkjøl i fem minutter. Legg gelatin i bløt i kaldt
vann i to minutter. Ta opp gelatin og klem ut vannet. Ha gelatin i sausen og rør til alt er oppløst.
Avkjøles til 25 grader. Pisk den resterende fløten og vend forsiktig inn.
Avkjøl i kjøleskap minst en time.
Eplesorbet Glykose og ascrobinsyre fås kjøpt på apoteket. Fjern eplekjernene. Behold skallet på
og del eplene i store båter. Ha eplene i fruktsentrifuge. Tilsett ca 1 ts ascorbinsyre i eplejuicen, slik at
den ikke misfarges. Varm litt av juicen med glykosepulver og flytende glykose til alt er oppløst. Bland
alt sammen. Kjør i sorbetmaskin.
Kandisert eple Kok opp vin, vann og sukker. Avkjøl. Skrell eplene. Ta ut kuler med et
parisienne-jern. Beregn seks kuler per person. Ha eplekulene i sukkerlaken. Ha alt i en vakuumpose
og vakuumer. Dampes på 75 grader i ca 3 timer til de er kandiserte hele veien igjennom.
Eplechips Kok opp vann og sukker. Tilsett i ½ ts ascrobinsyre. Avkjøl. Skjær eplene i veldig tynne
skiver på påleggsmaskin. Stikk ut med en utstikker til ønsket størrelse, og vend i sukkerlaken.
Plasser epleskivene på brett. Tørk epleskivene i ovnen på 80 grader i en time.

Ved servering
Stikk ut en bit av eplekaken med et utstikkerjern. Legg kandiserte epler i en sirkel midt på tallerken.
Plasser kakestykket oppå. Legg på sorbet. Pynt med eplechips. Legg på en skje ingefærsaus på siden
av kake.
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