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Tilberednings- og anretningsvejledning



Tilberednings- og
anretningsvejledning

Start med at tænde ovnen på 180°C varmluft, så 
den er varm, når tilberedningen påbegyndes. Vær 
dog opmærksom på at ovnen under tilberedning af 
forretten skal være 150°C.
Under de enkelte retter kan der være forberedelse, 
der skal ske i god tid inden anretning, så læs hele 
vejledningen igennem i hvert fald en times tid 
inden påbegyndelse. 
Find tallerkner frem svarende til antal personer. 
Fire til hver – to frokosttallerkner, en dyb tallerken 
samt en middagstallerken. 
På vores hjemmeside kan du se, hvordan du anretter 
årets nytårsmenu.



Starter

Ristet kammusling med ponzu-sauce 
pisket med brunet smør.
Dertil cashewnødder, 
grøntsagsspaghetti og krydderurter.

Tag saucen ud så den ikke er køleskabskold – den skal have 
stuetemperatur.

Grøntsagerne lunes i ovnen ved 180°C i 8 minutter.
Sæt derefter kammuslingerne ind og giv det hele yderligere 
3 minutter.

Anret grøntsagsspaghetti og kammusling på frokost-
tallerkner. Saucen piskes let sammen med en teske.
Drys med cashewnødder og hæld et par teskefulde sauce 
ud over.

Pynt med urter.



Forret

Jomfruhummerbisque med soufflé af 
krebs, æbleperler og krydderurter.
Dertil kuvertbrød.

Lun souffléen og brød i ovnen ved 150°C i 10 minutter.
Imens lunes suppen i en lille kasserolle.
Sæt dybe tallerkner frem. Fordel suppen og anret en soufflé i 
midten.
Læg æbleperlerne dekorativt i suppen og pynt med skovsyre og 
bronzefennikel.



Hovedret

Oksemørbrad og kroket med braiseret kalve-
nakke. Dertil en creme sauce med Karl Johan 
svampe, aspargesbroccoli og pommes puré. 

Elementerne til hovedretten tages ud af køleskabet ca. 20 minutter før tilbered-
ning, så de kan få lidt temperatur. Fjern låget fra kartoflerne.

Kartoffelglasset samt oksemørbrad varmes i ovnen ved 180°C i ca. 25 minut-
ter – eller til mørbraden har en kernetemperatur på 54 grader. Hvis mørbraden 
leveres som bøffer, skal du være opmærksom på at stegetiden er noget kortere. 
Kroketten varmes med de sidste 10 minutter. Mørbraden hviler 5-6 minutter in-
den udskæring/servering. Det passer med den resterende varmetid for kroketten 
samt kartoflen – og ellers bliver disse i ovnen til mørbradens hviletid er gået.

Varm grøntsagerne op på en pande med lidt smør. 
Varm stille og roligt saucen i en passende gryde.

Sæt middagstallerknerne klar. Start med at anrette de varme grøntsager deko-
rativt bagerst på tallerkenen. Derefter skæres den hele mørbrad i pæne stykker 
og anrettes sammen med kroketten i midten. Hæld lidt af den dejlig sauce på 
og server resten i en sauceskål ved bordet. Glasset med kartoflen serveres ved 
siden af – eller vendes rundt på tallerkenen.



Dessert

Citruskage med mandel- 
crumble, hvid chokoladeparfait, 
hyldeblomst og urter. 

Tag desserten ud 10 minutter før den skal serve-
res. Anret kage samt parfait på frokosttallerkner 
med det samme, da de er lettere at flytte, når de 
er helt kolde. 

Anret med crumble og parfait. Pynt med skovsyre 
og timian. 

Server desserten sammen med pipetten med 
hyldeblomst, som dryppes ud over kagen. 



Velbekomme
og rigtig godt

nytår.


