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DANSKE RÅVARER
I SÆSON
I Danmark bugner det med
fantastiske råvarer året rundt, og det
elsker jeg at udnytte. Tag et kig på de
næste sider og bliv klogere på, hvilke
råvarer du skal købe lidt ekstra af i juli
og august måned.

ARTISKOK
En artiskok er efter min mening en af de
smukkeste grøntsager vi har, og så smager
den intet mindre end helt fantastisk. Jeg er
især vild med artiskok på min pizza, og så
siger jeg heller aldrig nej til en omgang dip
med artiskok, hvidløg og citron.

LAKS
Laks er danskernes foretrukne fisk, og
så er den spækket med omega 3. Henover
sommeren er laksen igen i sæson, og derfor
er det bare om at spise løs. Brug den i bagels
eller i pastaretter med fløde og spinat.

HINDBÆR
For mig vil hindbær altid være en sommerfavorit. Derfor bruger jeg løs af det lyserøde
bær i juni, juli, august og september. Hindbær
fungerer især godt i morgenmad, bagværk,
salater og cocktails.

KIRSEBÆR
Livet bliver bare mere lækkert, når kirsebær
er i sæson. Udover en intens smag kan det lille
bær også skabe de smukkeste farvekontraster.
Derfor er jeg vild med kirsebær i cocktails.

ASPARGES
Asparges er smukke, asparges er lækre og
så skulle de efter sigende også kunne hjælpe
på tømmermændene efter en vild bytur. Der
er altså ingen undskyldninger for ikke at
guffe løs af den sunde grøntsag.
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Flødepasta med
ærter og basilikum
4 portioner | 30 minutter
Flødepasta
500 g fuldkornsspaghetti
25 g smør
2 fed hvidløg
½ pose økologiske ærter
250 ml madlavningsfløde 15%
80 g revet parmesanost
Salt og friskkværnet peber
Du skal også bruge
½ plante frisk basilikum
Kog spaghetti efter anvisning i letsaltet vand.
Dræn spaghetti og stil det til side. Kom smør på en
pande og svits presset hvidløg og ærter i 4 minutter.
Hæld madlavningsfløde på panden og lad det koge kort
op. Skru ned for varmen, og tilsæt revet parmesanost.
Smag til med salt og peber, og vend parmesansaucen i
den kogte spaghetti.
Server i dybe skåle og top med friske basilikumblade.
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Vegansk chokolade
mousse
4 portioner | 15 minutter + 2 timer på køl
Chokolademousse
1 dåse kikærter (du skal kun bruge vandet)
3-4 spsk. sukker
100 g mørk chokolade
4 spsk. kokosfedt (stift kokosolie)
Pisk kikærtevand luftigt med en elpisker og
tilsæt løbende sukker til skummen danner toppe. Stil
kikærteskummen til side og smelt mørk chokolade
over et vandbad eller i mikroovnen. Tilføj kokosfedt
(det helt hårde kokos i toppen af dåsen) og rør det til
en ensartet ganache. Vend ganachen forsigtigt i
kikærteskummen af flere omgang, og fordel den
veganske chokolademousse i 4 serveringsskåle.
Stil moussen på køl i minimum 2 timer, gerne
længere.
Herefter er moussen klar til servering.
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Passionsfrugt iste
med mynte
1 mocktail | 10 minutter
Passionsfrugt iste
1 dl kold earl grey (stærk)
3 cl passionsfrugtsirup
3 cl limesaft
Knust is

Du skal også bruge
1 passionsfrugt
Et lille bundt mynte
Danskvand
2 dash Orange bitter
Bland earl grey, passionsfrugtsirup og limesaft i
et glas, og fyld det med knust is til glassets kant. Kom
passionsfrugtkerner og friske stængler af mynte i
glasset, og top med danskvand og dash af
Orange bitter.
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Mojito med rabarber
og frisk mynte
1 cocktail | 5 minutter
Mojito med rabarber
4 cl mørk rom
2 tsk. rørsukker
2 cl limesaft
½ limefrugt i skiver
2 stængler mynte
3 cl koncentreret rabarbersaft
Danskvand

Du skal også bruge
Rabarberstrimler til pynt
Stængler af mynte

Kom mørk rom, rørsukker, limesaft og mynte
i et glas, og mas det grundigt med en muddler til
rørsukker er opløst. Tilsæt rabarbersaft, limebåde og
knust is, og hæld danskvand til glassets kant. Pynt
med frisk mynte og friske rabarber-strimler.
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Vegansk one pot
med tomat
2 portioner | 25 minutter
One pot med oliven
250-300 g tør pasta
1 finthakket løg
3 fed finthakkede hvidløg
10 halverede cherrytomater
5 halverede oliven
1 dl syltede hvidløg i chiliolie
400 g hakkede tomater
4 dl vand
1 håndfuld frisk basilikum
2 spsk. tørret oregano
2 spsk. olivenolie
Salt og friskkværnet peber

Du skal også bruge
Parmesanost
Cherrytomater
Frisk basilikum

Kom alle ingredienser i en støbejernsgryde på én gang.
Læg låg på gryden, bring retten i kog og skru herefter
ned på middelvarme. Rør i retten med jævne
mellemrum, og lad den tilberede i 12-15 minutter, indtil
pastaen er kogt færdig.
Servér med parmesan, cherrytomater og basilikum.
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Pesto med ramsløg
og parmesan
1 glas | 10 minutter
Pesto med ramsløg
1 håndfuld ramsløg
1 håndfuld persille
50 g god parmesan
20 g valnødder
7 spsk. olivenolie
Evt. en smule flagesalt

Skyl krydderurter og tør dem grundigt i et viskestykke.
Blend alle ingredienserne i en mini foodprocessor og
juster konsistensen med olivenolie.
Kom ramsløgspestoen på et desinficeret
sylteglas. Hæld lidt ekstra olivenolie over pestoen, så
der danner sig et ’låg’, da det er med til at forlænge
holdbarheden.
Pestoen kan holde sig 2 uger på køl.

ANNONCE

4 SKØNNE

Sommerdesserter
I samarbejde med Dr. Oetker

Åh den danske sommer er for evigt min favorit årstid.
Duften af nyslået græs, blomster i haverne og modne bær
i alle afskygninger. For at hylde disse magiske måneder, har
jeg i samarbejde med Dr. Oetker udviklet 4 desserter som
alle emmer af sol, sommer og glade dage.
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Pandekagekage med
jordbærmousse
1 pandekagekage | 1 time og 30 minutter
Pandekager (ca. 12-14 stk.)
300 g hvedemel
6 dl vand
4 økologiske æg
4 spsk. sukker
1 dl smeltet smør
½ tsk. flagesalt
1 tsk. stødt kardemomme
2 tsk. vaniljesukker fra Dr. Oetker
Smør til stegning
Jordbærmousse
2 brev Cake Mousse Strawberry fra Dr. Oetker
5 dl letmælk
Du skal også bruge
Friske bær
50 g revet hvid chokolade
Pisk hvedemel, vand, æg, sukker, salt, kardemomme og
vaniljesukker til en ensartet pandekagedej, og tilbered ca. 12-14
pandekager i rigeligt smør på en varm pande. Læg staniol over
pandekagerne, og stil dem til side.
Kom kagemousse og kold letmælk i en skål, og pisk det først ved
lav hastighed i 1 minut og herefter på høj hastighed i 2-3 minutter.
Fordel nu skiftevis lag af afkølede pandekager og jordbærmousse
indtil alle pandekagerne er ovenpå hinanden. Top til sidst med
jordbærmousse, friske bær og revet hvid chokolade.
Herefter er pandekagekagen klar til servering.
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Limetærter med brændt
flødebolleskum
6 limetærter | 1 time + 3 timer på køl
Kiksebund
400 g Digestive
200 g smeltet smør
Limecreme
1 dåse kondenseret mælk
80 g creme fraiche 18%
Skal fra 1 økologisk limefrugt
1 dl friskpresset limesaft
2 økologiske æggeblommer
2 tsk. Taylor & Colledge Vanilla Bean Paste
Du skal også bruge
1 brev flødebolleskum fra Dr. Oetker
1 dl kogende vand
Spiselige blomster til pynt
Knus kiks til krummer, og vend dem sammen med smeltet smør.
Rør massen til en ensartet tærtedej, og fordel den i 6 tærteforme af
12 cm i diameter. Bag de små tærtebunde på 180°C varmluft i 7
minutter, og lad dem køle helt af.
Pisk kondenseret mælk, creme fraiche, limeskal og -saft,
æggeblommer og vaniljepasta godt med en elpisker i 2 minutter,
og fordel cremen i de afkølede kiksebunde. Bag tærterne på 180°C
varmluft i 15 minutter, og kom dem på køl i 3 timer.
Kom flødebolleskum i en skål med kogende vand, og pisk ved lav
hastighed til pulveret er opløst. Pisk herefter på høj hastighed i 4-5
minutter. Når flødebolleskummet er pisket stiv og blank, fordeles
den på de afkølede limetærter. Du kan med fordel flambere
flødebolleskummet, og toppe med spiselige blomster.
Herefter er limetærterne klar til servering.
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Høj lagkage med vanilje
og modne jordbær
1 lagkage | 2 timer
Vaniljebunde:
230 g sukker
6 økologiske æg
2 tsk. Taylor & Colledge Vanilla Bean Paste
230 g hvedemel
2 tsk. bagepulver fra Dr. Oetker
Smør til formen
Konditorcreme
1 brev kagecreme fra Dr. Oetker
5 dl sødmælk
100 g mascarpone
2 spsk. flormelis
2 dl piskefløde 38%
Du skal også bruge
Saften fra 1 appelsin
400 g jordbær
Spiselige blomster
Find fremgangsmåden på næste side.
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Sådan laver du din
høje lagkage:
Pisk sukker, æg og vaniljepasta til en luftig æggesnaps
(det tager op mod 10 minutter). Sigt hvedemel og bagepulver
i æggesnapsen, og vend det forsigtigt sammen. Smør en
springform af 26 cm i diameter, og hæld dejen heri. Bag
lagkagebunden på 200°C almindelig ovn i 30 minutter,
og lad den køle helt af før den deles.
Kom kagecreme og sødmælk i en skål, og pisk det godt
igennem i 2 minutter. Stil kagecremen på køl, og lad den
sætte sig i minimum 20 minutter. Rør herefter mascarpone
og flormelis sammen, og vend det i den satte kagecreme.
Kom til slut letpisket flødeskum i cremen, og smag den
eventuelt til med lidt vaniljepasta og appelsinskal.
Flæk de afkølede lagkagebunde i 3 på langs, og væd dem
med rigeligt friskpresset appelsinsaft. Fordel nu skiftevis lag
af konditorcreme og friske bær på bundene, og dekorer det
øverste lag med lidt ekstra creme, jordbær, hindbær og
spiselige blomster.
Herefter er lagkagen klar til servering.

Tip:

En lagkage bliver altid
bedst, hvis du samler den
dagen inden. Husk dog
først at pynte toppen lige
inden servering.
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Hindbærfromage
med bær og frisk mynte
6 portioner | 30 minutter + 3 timer på køl
Hindbærfromage
3 blade husblas fra Dr. Oetker
3 økologiske æg
100 g sukker
2 tsk. Taylor & Colledge Vanilla Bean Paste
3 dl piskefløde 38%
Bærkompot
400 g hindbær fra frost
20 g sukker
Du skal også bruge
1 dl piskefløde 38%
100 g hindbær
Friske mynteblade
Udblød husblas i koldt vand, og stil det til side. Pisk herefter æg,
sukker og vaniljepasta til en luftig æggesnaps med en elpisker eller
på en røremaskine (det tager 10 minutter).
Bring hindbær og sukker i kog, og rør det sammen til en
bærkompot. Mos kompotten gennem en si, så kernerne bliver
sorteret fra, og vend den udblødte husblas heri. Vend ⅓ æggesnaps
i den lune hindbærkompot, og vend herefter æggesnapsen med
husblas i de sidste ⅔ æggesnaps. Pisk flødeskum luftigt, og vend
det til slut forsigtigt i hindbærfromagen. Fordel den luftige
fromage i serveringsglas eller en stor glasskål, og sæt den
på køl i minimum 3 timer, gerne længere.
Pynt hindbærfromagen med letpisket flødeskum, friske hindbær og
mynteblade inden servering.
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Tag en tår af
sommeren
Et samarbejde med Interbrands
En iskold cocktail ude i sommersolen kan
bare gøre underværker. Måske du skal holde
sommerfest i år, eller får venner og familie på
besøg til grillmad i haven? Jeg har testet mig
igennem 5 forfriskende cocktails til sommeren,
så alt du skal gøre er, at shake dem godt, og
nyde dem med folk du holder af.
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Passionsfrugt mojito
med rom og mynte
2 cocktails | 10 minutter
Passionsfrugt mojito
8 cl Barcelo Organic Rom
4 cl friskpresset limesaft
2 tsk. rørsukker
1 håndfuld friske mynteblade (uden stilk)
4 cl passionsfrugtsirup
Du skal også bruge
Knust is
1 passionsfrugt
2 stængler frisk mynte
Danskvand
Fordel mørk rom, friskpresset limesaft, rørsukker,
mynteblade og passionsfrugtsirup i to høje glas,
og mas det godt med en muddler. Fyld to
highball glas med passionsfrugtkerner, knust is
og stængler af frisk mynte, og top med
brusende danskvand til glassets kant.
Herefter er cocktailen klar til servering.
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Jordbær smasher
med basilikum
2 cocktails | 10 minutter
Jordbær smasher
8 cl The Busker Triple Cask Triple Smooth
4 cl friskpresset citronsaft
6 cl sukkersirup
6 danske jordbær
8 friske basilikumblade (uden stilk)
Du skal også bruge
Isterninger
6 finthakkede basilikumblade
Evt. sukker til glassets kant
Kom whisky, friskpresset citronsaft, sukker
sirup, danske jordbær og friske basilikumblade
i en shaker, og mas det godt med en muddler.
Kom is i shakeren, og ryst hårdt i 20 sekunder.
Fyld to cocktailglas med is, og finestrain den
shakede cocktail heri. Top til slut med
finthakkede basilikumblade.
Herefter er cocktailen klar til servering.
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Vegansk Disaronno
Sour med hindbær
2 cocktails | 10 minutter
Hindbær Sour
10 cl Disaronno
5 cl friskpresset citronsaft
3 cl sukkersirup
6 friske hindbær
3 cl vand fra en dåse kikærter
Du skal også bruge
Isterninger
Friske hindbær til pynt
Kom Disaronno, friskpresset citronsaft,
sukkersirup og hindbær i en shaker, og mas
det godt med en muddler. Tilføj vandet fra 1
dåse kikærter, og ryst hårdt i 20 sekunder. Fyld
isterninger i shakeren, og ryst i yderligere 20
sekunder. Fine strain den veganske cocktail i to
cocktailglas, og top med garnish af
friske hindbær.
Herefter er cocktailen klar til servering.
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Cremet kokosdrøm
med appelsin
2 cocktails | 20 minutter
Cremet kokosdrøm med appelsin
8 cl Barcelo Organic Rom
3 cl friskpresset limesaft
4 cl Disaronno Velvet
4 cl kokoscreme 18% fedt (gerne
homogeniseret)
8 cl friskpresset appelsinsaft
Du skal også bruge
2 håndfulde isterninger
4 dash Angostura Orange Bitters
2 skiver frisk lime
Kom mørk rom, friskpresset limesaft, Disaronno
Velvet, kokoscreme og appelsin-saft i en
shaker, og ryst hårdt i 20 sekunder. Fyld to
cocktailglas glas med is, og strain kokos
cocktailen heri. Dash med orange bitter, og
top med garnish af friske
skiver lime.
Herefter er cocktailen klar til servering.
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Hjemmelavet vanilje
vodka til cocktails
1 flaske | 2 uger
Vanilje vodka
1 flaske Zubrowka vodka
2-3 brugte vaniljestænger
Kom brugte vaniljestænger i en flaske med
vodka, og lad det trække 2 uger. Vodkaen har
bedst af at trække i mørke, eksempelvis i en
skuffe eller i et køkkenskab.
Herefter er den klar til brug, og egner sig
især godt til cocktails med syrlige frugter som
passionsfrugt, rabarber og hindbær.
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Koldskål cocktail
med vanilje og lime
2 cocktails | 10 minutter
Koldskål cocktail med vanilje og lime
8 cl Zubrowka vaniljevodka
4 cl friskpresset limesaft
8 cl koncentreret rabarbersaft
Du skal også bruge
Isterninger
Rabarber tonicvand
Danske jordbær til pynt
Fyld to cocktailglas med is, og kom vaniljevodka, friskpresset limesaft og rabarbersaft
heri. Top med brusende rabarber tonicvand
til glassets kant og pynt med garnish af
danske jordbær.
Herefter er cocktailen klar til servering.
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Nemme is med
chokolade
Et samarbejde med Karl Fazer

Jeg satser på fuld sol og glade dage i hele juli og august,
og derfor skal vi naturligvis også køles ned med nogle skønne
(og nemme) hjemmelavede isdesserter. Alle mine isdesserter er
udarbejdet med chokolade, for det smager altså bare bedre
sådan. Kig med på de næste sider, og find den opskrift
som du bare skal prøve at lave derhjemme.
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Nemme vaffelis med
chokoladeovertræk
6 personer | 20 minutter
Isvafler med chokoladeovertræk
6 isvafler
200 g mælkechokolade fra Karl Fazer
Finthakkede pistaciekerner
Frysetørrede hindbær
Chokolade krymmel
Du skal også bruge
1 L jordbæris
Eventuel topping
Smelt mælkechokolade over et vandbad
eller i mikroovnen. Dyp dine isvafler i den
smeltede chokolade, og drys med topping.
Jeg har pyntet mine isvafler med finthakkede
pistaciekerner, frysetørret hindbær og med
chokolade krymmel. Lad chokoladen størkne på
køkkenbordet, og fyld de chokolade-overtrukne
isvafler med jordbæris.
Herefter er de klar til servering.
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Regnbue cookie med
hvid chokolade
6 cookie-is | 1 time + 1 time på frys
Cookiedej
100 g blødt smør
1 økologisk æg
50 g brun farin
100 g rørsukker
150 g hvedemel
½ tsk. bagepulver
1 tsk. vaniljepasta
½ tsk. flagesalt
100 g hvid chokolade fra Karl Fazer
Du skal også bruge
1 L regnbueis
300 g hvid chokolade fra Karl Fazer
Regnbue krymmel
Pisk alle ingredienser til en ensartet dej, og
vend grofthakket chokolade i. Tril dejen til
kugler, og fordel dem på 2 bageplader. Bag
dine cookies på 200°C varmluft i 8-10 minutter,
og lad dem køle af.

Skær 6 skiver regnbueis, og rund kanterne med
en kniv, så de kan ligge mellem to cookies. Lad
de isfyldte cookies sætte sig på frys i 1 time.
Dyp halvdelen af de isfyldte cookies i hvid
chokolade, og drys med krymmel.
Herefter er de klar til servering.
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Dumle softice med
chokoladesovs
6 personer | 30 minutter
Hjemmelavet chokoladesauce
1 ½ dl piskefløde 38%
140 g mælkechokolade med dumle fra Fazer
20 g smør
Dumle softice
2 L vaniljeis
1 pose dumle karameller (120 g)
1 håndfuld danske jordbær
Kog piskefløde op i en tykbundet gryde, og tilføj
finthakket mælkechokolade med dumle og
smør. Tag gryden af komfuret, og rør i
piskefløden til chokolade og smør er smeltet.
Hæld herefter chokoladesaucen på en kande,
og stil den til side på køkkenbordet.
Skær vaniljeis i grove tern, og kom det op i
en stor røreskål. Pisk vaniljeisen til en cremet
softice med en røremaskine eller en elpisker, og
vend grofthakkede dumle karameller heri.
Fordel dumle softicen i 6 serveringsglas, og top
med lun chokoladesauce og
danske jordbær.
Herefter er den klar til servering.
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Sunde bananis med
mint chokolade
6 bananis | 15 minutter + 1 time på krys
Bananis
3 store bananer
200 g smeltet Pure Dark Mint fra Fazer
Du skal også bruge
6 ispinde af træ
Finthakkede pistaciekerner
Finthakkede mandler
50 g hvid chokolade fra Karl Fazer
Fjern bananskrællen og halver bananerne.
Kom bananerne på en træpind, og læg dem på
frys i minimum 1 time. Lun herefter mørk
chokolade over et vandbad eller i mikroovnen,
og dyp de frosne bananer heri. Drys straks med
finthakkede pistaciekerner, finthakkede mandler
eller smeltet hvid chokolade, inden den mørke
chokolade størkner. Lad banan-isene sætte sig
på frys i 30 minutter.
Herefter er de klar til servering.
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Bounty is med kun 5
ingredienser
6 bounty is | 30 minutter + 4 timer på frys
Bounty is
2 dl piskefløde 38%
150 g kondenseret mælk
1 tsk. vaniljepasta
1 dl kokosmel
Du skal også bruge
300 g mælkechokolade fra Karl Fazer
Pisk fløde til flødeskum, og vend den sammen
med kondenseret mælk. Tilføj vaniljepasta og
kokosmel til ismassen, og pisk det i 2 minutter.
Stil iscremen til side.
Smelt mælkechokolade i et vandbad
eller i mikroovnen. Fyld 6 silikoneforme med den
smeltede chokolade, og vend dem på hovedet
over bagepapir, så den overflydende chokolade
falder ud. Stil formene på frys i 10 minutter til
de har sat sig. Fordel herefter iscremen i
formene, og luk toppen et låg af smeltet
chokolade. Stil bounty isene på frys i minimum
4 timer, gerne længere.
Herefter er de klar til servering.

5 ideer til
grillen
Grillsæsonen er for alvor skudt i gang, og
personligt er jeg helt vild med det. At grille er en
af mine favorit aktiviteter i løbet af sommeren, og
havde vejret tilladt det, ja så grillede jeg nok hver
eneste dag. Nu kender I mig efterhånden godt, og
derfor tænker jeg også mange af jer ved, at det
jeg griller gerne skal være nemt og simpelt. Derfor
har jeg samlet 5 af mine yndlingsopskrifter på nem
grillmad, som alle kan være med på.

Tigerrejer med hvidløg
og chiliflager
4 personer | 20 minutter
Tigerrejer med hvidløg
400 g optøede tigerrejer
2 fed fintrevet hvidløg
1 tsk. chiliflager
½ dl olivenolie
Du skal også bruge
Flagesalt
Staniol eller en foliebakke af aluminium
Finthakket persille
Vend tigerrejer, hvidløg, chiliflager og
olivenolie sammen i en skål, og kom dem over i en
foliebakke af aluminium. Du kan også sagtens forme din
egen foliebakke med staniol. Placer foliebakken med
tigerrejerne over direkte varme fra grillen, og rør med
jævne mellemrum, indtil tigerrejerne er gennemvarme
og lyserøde. Top til sidst med
flagesalt og finthakket persille.
Herefter er de klar til servering.

Grønne asparges med
serranoskinke
4 personer | 20 minutter
Grønne asparges med serranoskinke
2 bundt grønne asparges
10 skiver god serranoskinke
Friskkværnet peber
Olivenolie
Skyl asparges grundigt, og skær 2-3 cm af enden af. Rul
3 asparges sammen i en skive serranoskinke, og læg
dem til side. Drys med friskkværnet peber og pensel
med olivenolie inden de sammenrullede asparges skal
på grillen. Sørg for at vende de grønne asparges med
jævne mellemrum indtil serranskinken bliver grillet sprød.
Herefter er de klar til servering.

Kyllingespyd med soya
og honning
4 personer | 30 minutter + 2 timer på køl
Kyllingespyd
600 g kyllingebryst eller filet
1 dl soyasauce
½ dl vand
1 fed fintrevet hvidløg
2-3 spsk. dansk honning
1 tsk. chiliflager
Du skal også bruge
2 røde peberfrugter
2 grønne peberfrugter
3 store løg
Grillspyd i træ
Skær kylling i mundrette tern, og kom det i en
lufttæt beholder med soyasauce, vand, hvidløg, honning
og chiliflager. Sæt den marinerede kylling
på køl i minimum 2 timer, men gerne længere.
Skær peberfrugt og løg i grove tern, og træk
dem skiftevis på spyd med de færdigmarinerede
kyllingetern. Grill kyllingespydene på grillen, og sørg for
at vende dem med jævne mellemrum. Hvis dine spyd får
for meget farve hurtigt, kan du med fordel lægge dem
lidt væk fra det varme kul, så de bliver færdigtilberedte
med indirekte varme.
Herefter er de klar til servering.

Couscoussalat med
grillet halloumi
4 personer | 45 minutter
Couscoussalat
200 g couscous
2 spsk. grøntsagsbouillon (pulverform)
1 tsk. flagesalt
1 spsk. olivenolie
1 gulerod i finthakkede tern
3 dl kogende vand
Du skal også bruge
Olivenolie
250 g halloumi grillost
½ agurk i tern
200 g cherrytomater i tern
1 rødløg i tern
1 bundt friskhakket dild
Kom couscous i en skål med grøntsagsbouillon,
flagesalt, olivenolie og gulerodstern, og hæld kogende
vand over. Læg låg på skålen med det samme, og lad
couscousen trække færdig i ca. 15 minutter. Fjern
herefter låget, og lad den færdigtilberedte couscous
køle af på køkkenbordet.
Pensel halloumi med olivenolie, og tilbered den på
direkte varme til den får grillstriber. Skær den grillede
halloumi i tern, og vend den i couscoussalaten med
agurk, cherrytomater, rødløg og friskhakket dild.
Herefter er den klar til servering.

Cheese burger med Big
Mac dressing
4 personer | 45 minutter
Big Mac dressing
1 dl salatmayonnaise (jeg bruger Hellmanns)
3 spsk. ketchup
3 spsk. sød sennep
½ finthakket syltet agurk
½ finthakket løg
1 spsk. eddike fra glasset med syltede agurker
½ tsk. hvidløgspulver
Salt og friskkværnet peber
Du skal også bruge
400 g hakket oksekød
4 skiver cheddarost
Salt og friskkværnet peber
4 burgerboller med sesam
4 håndfulde finthakket icebergsalat
4 spsk. finthakkede løg
Syltede agurker
Bland alle ingredienser til en cremet Big Mac dressing,
og stil den herefter på køl, så den kan trække smag.
Krydder 4 hakkebøffer med salt og friskkværnet peber,
og grill dem på direkte varme til de er gennemvarme.
Kom 2 skiver cheddar på hver hakkebøf, og lad dem
smelte. Lun burgerbollerne på grillen, og fyld dem med
Big Mac dressing, salat, løg og syltede agurker.
Herefter er de klar til servering.

NÆSTE GANG
Næste nummer af Gadtoft - Mad & Cocktails
udkommer den 1. september. Her lukker vi så småt
efteråret indenfor, og mixer en håndfuld lækre sjusser
med efterårets modne sensommerbær. Vi skal også en
tur i det kreative hjørne, når der skal forberedes
desserter til Halloween.
På gensyn!

