
GØR EN GOD HANDEL HOS

INSPIRATION TIL LÆKRE RETTER
Hvidvin ”Wildcard Chardonnay, 2016” &
Varmrøget torsk med friske grønne asparges

Dette skal du bruge:
• En hel torskeside – alternativt sej- eller kullerfilet
• Havsalt og peber
• Friske grønne asparges
• Lime
• Olie
• Bøgesmuld til rygning

Torskesiden krydres med havsalt og peber og lægges, med skindsiden ned, 
på to stykker stanniol. Læg den på midten af kuglegrillen med briketter på 
hver side. Bøgesmuld er effektivt og brænder hurtigt af, så tilsæt evt. dette 
hvert andet minut . Torsken skal ryges i ca. 6-8 minutter afhængig af stør-
relse. Den må endelig ikke ryges for længe, så de hvide proteiner trækker ud 
- hellere for lidt end for meget. Træk det store midterben af inden servering. 
Sauter de friske grønne asparges på panden i ca. 1,5 minut – husk de skal 
forblive sprøde og friske. Lige inden servering tilsættes lidt frisk revet lime 
til aspargesen.
Tip! 
Lav gerne rigeligt af den varmrøgede torsk, så den kan bruges til menuen til 
den anden hvidvin: The 3 Wooly Sheep Sauvignon Blanc, Marlborough, 2016

  

Hvidvin “The 3 Wooly Sheep Sauvignon Blanc, 2016” &
Kold  mousse af varmrøget torsk

Dette skal du bruge:
• 1 kg varmrøget torsk - alternativt fra sej- eller kullerfilet
• 6 spsk. 18 pct. creme fraiche 
• 4 spsk. smør
• Olie
• Salt og frisk estragon 
• Toastbrød
• Pluksalat
• Evt. krabbekød

Fisken blendes i en foodprocessor sammen med creme fraiche, smør og olie. 
Smages til med salt og frisk estragon. Sættes herefter i køleskabet i et par timer.
Brug en kop til at sætte over et toastbrød så du kan skære et fint rundt stykke. 
Efterfølgende brunes brødet på panden i olie og smør. Brødet krydres med lidt 
havsalt – pas på med saltet!
Med en varm ske anretter du moussen på brødet og pynter evt. med lidt krabbekød. 
Serveres med pluksalat. 
Passer til 4 personer.

  

Rødvin ”Tor de Colle, 2014” &
 Varmrøget andebryst med nye danske kartofler

Dette skal du bruge:
• Andebryst (1 bryst pr. person)
• Nye danske kartofter
• Hvidløg og skalotteløg
• Olie
• Citronsaft
• Salt, peber, timian, estragon og persille
• Grønt f.eks. ærter eller forårsløg

Rids fedtet på andebrystet og krydr det med salt, peber og timian og steg 
brystet på panden med skindsiden ned, så det bliver sprødt. Tag det derefter 
af panden og grill det (indirekte på en kuglegril) til det er rosa, med skindsi-
den op, i 5-6 minutter med bøgesmuld.
Kog nye danske kartofler og lad dem køle helt ned, inden de skæres i skiver 
og lægges i et fad med finthakkede hvidløg og skalotteløg. Bland din egen 
vinaigrette med lidt olivenolie, vindruekerneolie, citronsaft samt friske kryd-
derurter som estragon, basilikum og persille, og pensl kartoffelskiverne med 
dette. Lun kartoflerne i 5-6 minutter i ovnen ved 160 grader. Anret herefter 
andebrysterne ovenpå kartoflerne og drys retten med en håndfuld ærter eller 
fintsnittede forårsløg.  Husk at andebrysterne skal hvile 5-10 minutter, før 
der skæres i dem.

  

Rødvin ”Brazin Zinfandel, 2014” & Langtidsgrillet svinenakke 

Husk, denne ret skal laves dagen før servering!
Dette skal du bruge:
• 2-2,5 kg svinenakke
• Salt og peber
• Bearnaisesauce
• Ramsløg
• Olie
• Nye danske kartofler
• Babykarotter

Svinenakken, af god kvalitet, krydres kun med salt og peber og lægges i en folie-
bakke og grilles indirekte i ca. 1,5 time. Herefter vendes den og grilles yderligere ca. 
1,5 time. 
Nu sættes en bradepande eller fad med vand ned under stegen, som vendes en 
gang i timen. Husk at tilføre vand, da den ikke må gå tør – der skal gerne være et 
par cm vand. Stegen skal i alt have ca. 6-7 timer, dvs. efter bradepanden med vand 
er sat under stegen, skal den steges yderligere 3-4 timer afhængig af varmen.
Herefter stilles stegen i køleskab natten over. 
Stegen flækkes på langs og skæres op til bøffer af ca. 150 gr. 
Lav en bearnaisesauce uden estragon og bland det med et blend af ramsløg samt 
olie. Konsistensen af dit blend af ramsløg og olie skal være som pesto, og der skal 
ikke tilsættes salt eller peber. Bland  ’ramsløgspestoen’ i bearnaisen, indtil den har 
en let smag af ramsløg.
Hæld den fond/sauce, du har tilbage fra grillen, ud over kødet, og lun det i ca. en 
halv time ved 150 grader.
Serveres med nye danske kartofler samt babykarotter.

  


