Lakseroulade med frisk grønkål, tranebær
og valnødder på leje af selleripuré
10 personer
– 1 stk. lakseroulade, 500 g
– 350 g frisk grønkål (ribbet)
– 3 dl kefir
– 200 g tranebær (frost)
– 100 g sukker
– 150 g hele valnøddekerner
– 1 stk. knoldselleri
– 100 g parmesanost
– 2-3 spsk. trøffelolie
– 200 g smør

NYHEDER
TIL INSPIRATION OG VARIATION
MED FISK OG SKALDYR

Rens knoldsellerien, skær den i grove tern, og kog den mør.
Afkøl den let, og blend den med smør, til den er jævn.
Pluk grønkålen i mundrette stykker, riv osten fint, og bland
begge dele op med kefir. Lad salaten marinere en times tid.
Bland sukker og tranebær fra frost, og lad det marinere
minimum 2 timer. Skær hellefisken i passende stykker.
Sæt grønkålen til afdrypning, og fordel puréen. Grønkålen
kommes på, og fiskestykker drysses ved. Pynt med valnødder
og tranebær samt nogle dråber trøffelolie.

Røget lakseroulade
med rød Caviart
500 g
Polar varenr. 5931

Grove tern af koldrøget østersølaks
på salat af blåmusling og fennikel
bundet sammen af møre løg
10 personer
– 650 g koldrøget østersølaks
– 300 g blåmusling (kød)
– 1 stk. fennikel
– 3 stk. løg
– 200 g smør
– 2 dl hvidvin
– Evt. lakserogn
– Udvalg af sprøde salater
Pil løgene, og steg dem i smør, til de er gyldne.
Tilsæt hvidvin, og lad det koge ind. Pisk det godt
sammen, og lad det afkøle.
Rens og skær fenniklen i små tern, og vend
dem i de møre løg sammen med blåmuslingerne.
Fordel de sprøde salater på tallerkner sammen
med fennikelsalaten. Skær laksen i grove tern,
og drys dem rundt om. Pynt med fennikeltoppe
og rogn.

Røget østersølaks
1200-2000 g
Polar varenr. 4083

Komposition af saltet hellefisk, sort peber,
græskarpuré med ristede mandler og karse
10 personer
– 600 g rimmet hellefisk
– Friskkværnet sort peber (efter smag)
– 200 g mandler (flager kan anvendes)
– 1 stor bk. karse
– 1 stk. hokkaidogræskar
– ½ l piskefløde
– 2 spsk. honning
Befri græskarret for skallen, kog den mør i piskefløde
og honning, og blend den til en puré. Smag til med
salt og hvid peber.
Rist de skårne mandler, og afkøl dem, inden de
blandes i den afkølede puré.
Vend skiverne af rimmet hellefisk i en passende
mængde friskkværnet sort peber.
Fordel puréen på 10 tallerkner, læg fiskestykkerne
ovenpå, og drys evt. med lidt ristede mandler og
masser af karse på toppen.

Rimmet hellefisk,
vertikalskåret
900-1400 g
Polar varenr. 4164

Dampede nye asparges på leje af luftig
sennepsmayonnaise med håndpillede rejer
og citronmarineret salturt
10 personer

”Fish’n’ chips” med grov krydderremoulade
og kartoffel-/grønsags-frikassé
10 personer
– 10 stk. Alaska-sej i tempuradej
– 200 g mayonnaise
– 100 g græsk yoghurt
– 2 stk. rødløg
– 50 g kapers
– 50 g høvlet peberrod
– 150 g finthakket spidskål
– 1 spsk. grov sennep
– Grofthakket persille
– 7-8 bagekartofler
– 3 stk. gulerødder
– ½ stk. knoldselleri
– 150 g ærter
– God fond
Rør remouladen sammen af mayonnaise, græsk yoghurt, hakket rødløg, kapers, peberrod, spidskål, sennep og persille.
Rens rodgrønsagerne, skær dem i grove tern, og kog dem
møre i fond.
Hæld noget af fonden fra de kogte grønsager, og pisk dem
sammen (tilsæt evt. lidt fond igen) til den rette konsistens
opnås. Bland de optøede ærter i.
Steg fisken, anret frikasséen, kom fisk og remoulade ved,
og pynt med citron og pyntesalat.

Alaska sejfilet i tempura,
forstegt
100-130 g – 5 kg
1cm
Polar
varenr. 3535
1.4cm

Cremet spidskålssuppe med bagte rodfrugter,
varmrøget torsk og krydderurtesennep
10 personer
– 5 stk. varmrøgede torskestykker
– 1.000 g spidskål
– 2 l fiskefond
– 5 dl piske- eller madlavningsfløde
– ½ selleri
– 4 store gulerødder
– 2-3 persillerødder
– 2 bagekartofler
– Sur sennep
– Udvalg af krydderurter
Rens spidskålet, og fjern stokken. Skræl kartoflerne,
skær kål og kartofler groft, og kog det i fonden.
Rens de øvrige grønsager, skær dem i tern, og bag
dem ved hård varme.
Hak de udvalgte krydderurter, og smag senneppen
til med disse.
Blend suppen, tilsæt fløden, og smag til med
salt og peber, og evt. et strejf kanel.
Anret suppen, og kom de bagte grønsager i.
Anret den varmrøgede torsk for sig selv sammen
med krydderurtesennep.

Torskeportioner,
varmrøgede
75-90
g – 400 g
1cm
Polar
varenr. 4278
1.4cm

– 600 g Chile rejer, håndpillede
– 20 eller 30 stk. friske slikasparges
– 25 g sennepsfrø
– ½ dl vand
– 1 spsk. hvidvinseddike
– 1 portion hjemmelavet mayonnaise (se nedenfor)
– 1 lille pk. salturt
– Saft og revet skal af en økologisk citron
– 2 spsk. olie
– Evt. udvalg af sprøde salater
Kog sennepsfrø i vand og hvidvinseddike (gerne dagen før),
og lad det afkøle.
Bland olie, saft og skal af citron sammen. Vend stykker af
salturt heri.
Skræl og kog de friske slikasparges, og lad dem afkøle.
Kom de afkølede sennepsfrø med lagen i mayonnaise, og
smag den til med peber og evt. sennep.
Anret evt. lidt sprøde salater på en tallerken. Læg noget af
sennepsmayonnaisen i en stribe ved. Anret de kolde slikasparges ovenpå, drys med håndpillede rejer, og top retten
med marineret salturt uden lage.

Hjemmelavet mayonnaise
– 3 æggeblommer
– Salt
– 1 tsk. citronsaft
– 1 tsk. dijonsennep
– Ca. 3½ dl olie
Pisk æggeblommerne luftige sammen med salt, citronsaft og
dijonsennep. Tilsæt olien, og fortsæt piskningen til passende
konsistens opnås.

Chile rejer i lage,
håndpillede
900 g
1cm
Polar
varenr. 5055
1.4cm

