Sæt egnsretter
med et moderne twist
på buffeten

Oprindelse
”Når fiskeriet svigtede I Vendsyssel,
som det ofte gjorde, hentede man
inspiration nordfra, bl.a fra Norge.
Inspirationen fra Norge ser man i
mange egnsretter.
Fårekød og lammekød indgik i ældre
tid som en væsentlig del af kosten i
Vendsyssel, som andre steder, hvor
jorden ikke gav meget.”
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Ingredienser:

2 spsk. tørret rosmarin

2 spsk. smør

1 fed hvidløg

1000 g lammekød (fra udbenet

6 dl hønsebouillon

bov eller kølle)

Beauvais Rødbeder

1 hvidkål (2000 g)

Bähncke Grov Sennep

4 gulerødder (300 g)

Beauvais Drueagurker

500 g kartofler

friske krydderurter (persille)

200 g edamame bønner

Vidste du …

”Ole sad på en knold
og sang, får og beder
omkring ham sprang.”
Ja, får ved du nok
hvad er, og lammet
er fårets baby … men
vidste du, at en bede er
et kastreret vædderlam? Og at teksten
er af Jeppe Aakjær,
skrevet i 1899.

Tilberedning:
Smelt 1 spsk. smør i en gryde, brun mundrette stykker lammekød og krydr det
med salt og peber. Skær stok fra hvidkål og snit det fint. Skær skrællede kartofler og gulerødder i skiver. Tag kød op og sauter hvidkål, kartofler, gulerødder
og edamame bønner i 1 spsk. smør. Når kålen er faldet lidt sammen, krydres
der med rosmarin, presset hvidløg, 2 spsk. salt og 10 peberkorn.
Læg et lag af grøntsagerne i en gastrobakke (eller i en stor gryde med låg) og
derpå lammekød. Fortsæt til begge dele er brugt op, men slut af med et lag
grøntsager. Hæld bouillon ved og læg låg på gastrobakken (eller folie). Sæt
den i ovnen på 175 grader i ca. 1½ time.
Server med Beauvais Rødbeder, Bähncke Grov Sennep, Beauvais Drueagurker og friske krydderurter.

TIP!
Udskift edamame
bønner med ærter,
hestebønner eller
hvide bønner.
Udskift lam med kylling eller nakkekam og
rosmarin med karry.
Eller variér smagen
nemt ved at presse 1
citron ud over retten.

5700720

5711720

373001

Besøg FoodAppeal.dk og få inspiration til madplan med egnsretter

Oprindelse
”Selvom sild var billig mad, kunne
fiskerne godt tjene en del på dem.
Især byerne købte sild og nedsaltede
dem til vinterforråd.
Sildene flækkes i ryggen fra hale til
hoved. Sildene renses og indmaden
fjernes. Der gnides med salt både på
inder- og ydersiden.
Herefter trækkes sildene på en tråd
ved at stikke hul gennem øjnene og
derpå hænge dem til tørre. Fluer
holdes væk ved at drysse peber i
sildenes hoveder.
Hoved og hale fjernes fra de færdigtørrede sild, som steges på en
pande i fedtstof og serveres med
tilbehøret.”
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10 personer
Ingredienser:

Den Gamle Fabrik Boysenbær mar-

10 sildefileter (750 g)

melade

10 blade grøn salat

Bähncke Agurkerelish

2 skalotteløg (40 g)

friske krydderurter

2 kg petitkartofler

salt og peber

1½ dl olivenolie
1 citron, saft herfra
2 spsk. tørret timian
1 kg broccoli

Vidste du …

Helt tilbage til vikingetiden har der været fisket
sild ved Gillelejes kyst.
De bosiddende var
egentlig landbrugere, men
fiskede i vintermånederne.
I fiskeperioden boede de i
primitive fiskeboder. I
dag er Gilleleje Sjællands
største fiskerihavn.

K-Salat Bearnaise sauce

Tilberedning:
DAGEN FØR:
Drys ca. ½ tsk. salt på hver sildefilet og luk sammen. Læg dem side om side
i et fad og lad dem trække natten over i køleskabet.
PÅ DAGEN:
Fold dem ud og læg på en bageplade med skindet opad. Pensl hver sildefilet
med ½ spsk. olivenolie og drys med peber. Grill dem i ovnen ved 275 grader
i ca. 10 min. til de er gyldne og sprøde.
Vask og vend halve petitkartofler med skræl med 1 dl olivenolie, citronsaft
og timian og fordel dem i en gastrobakke. Steg dem i ovnen ved 200 grader
i ca. 35 min.
Skær broccoli i buketter og damp dem i ovnen i ca. 5 min. Opvarm K-Salat
Bearnaise saucen i en gryde. Server Gilleleje flækkesild med stegte kartofler,
broccoli, Den Gamle Fabrik Boysenbær marmelade, Bähncke Agurkerelish,
K-Salat Bearnaise sauce og friske krydderurter.

TIP!
Sildene kan også steges
på pande i smør vendt i
rugmel.
Prøv også K-Salat
Hollandaise eller brunet
smør til sild.
Snit broccolistokken i
julienne og brug den i
salater.

162435

1836

102050

Besøg FoodAppeal.dk og bliv inspireret af andre temaer fx. Streetfood

Vidste du …

Solæg kommer fra
Tyskland, og det
danske navn er hentet
fra det tyske ”Soleier”,
som betyder saltæg.
Saltlagen er med til at
konservere ægget – og
salt har været konserveringsmiddel siden
oldtiden. Og ægget
kommer fra hønen,
som mennesket har
holdt i over 7.000 år.
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10 personer

Ingredienser:

1 friséesalat

10 æg

10 skiver røget skinke

50 g salt

2 dl Beauvais Rødbeder i tern

Løgskaller fra rødløg

2 dl Bähncke Agurkerelish

250 g rugbrød

friske krydderurter (karse, dild,

2 spsk. olivenolie

purløg, ærteskud)

2 dl K-Salat Salatmayonnaise

salt og peber

1 dl Bähncke sød fransk sennep

Tilberedning:
3 DAGE FØR:
Kog 1 l vand op med 50 g salt og løgskaller fra rødløg. Kog æggene i 20
min. og bank dem herefter let mod køkkenbordet, så skallen revner forskellige steder. Læg æggene i saltlagen, de skal ligge der i 2-3 dage, inden de er
klar.

TIP!
Kog saltlage op med
skaller fra rødløg for rød
farve eller fra rødkål for blå
farve på marmoreringen.
Solæg er som almindelige

PÅ DAGEN:
Skær rugbrød i tynde, meget tynde skiver (ca. 4 mm) (evt. på pålægsmaskine). Pensl med olivenolie og læg rugbrødskiver på en bageplade
beklædt med bagepapir. Rist rugbrødskiver i ca. 2 min. i ovnen ved 250
grader varmluft til brødet er gyldent og sprødt. Tag chipsene ud af ovnen,
drys med flagesalt.
Hak ca. 2 dl friske krydderurter og bland med K-Salat Salatmayonnaise og
Bähncke sød fransk sennep.
Pil æggene og halver dem. Tag blommen ud og fyld urtemayonnaisen i
hullet og kom blommen tilbage. Anret rugbrødschips med friséesalat, skiver
af skinke, solæg, Beauvais rødbede tern, Agurkerelish og friske krydderurter.

æg nemmere at pille, hvis
ikke de er helt friske.
Stop madspild! Lav dine
egne rugbrødschips.

5705720

102050

41

Få gode madspilds tip på

785000

Oprindelse
”Solæg er en sønderjysk egnsret,
som også kendes fra de frisiske øer.
Æggene koges længe (15-20 min.)
med løgskaller, hvorved skallen får
dekorative røde farver, og blommen
bliver grøn eller mørk.
Æggene trilles dernæst, således at
skallen revner, og anbringes herefter
i en stærk saltlage i mindst en uge.
Kort før servering pilles æggene;
de deles på langs, og den halve
æggeblomme pilles op. Hullet i
hviden fyldes med stærk sennep og
eventuelt chili eller eddike, og den
halve blomme lægges over med
rundingen opad.
Solæg serveres normalt med en
snaps eller en Gammel Dansk.”

Vidste du …
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10 personer

Ølbens historie starter
i området omkring
Hjerl Hede og går helt
tilbage til 1700-tallet
– angiveligt 1760.
Retten bliver stadig
serveret på den lokale
Sevel Kro, som blev
Kgl. Privilegeret i
1801.

Ingredienser:

Marinade:

20 revelsben i skiver uden svær

1,2 dl Beauvais Tomatketchup

og ben (ca. 1700 g)

4 spsk. Beauvais Engelsk sauce

1 l hønsebouillon

4 spsk. Bähncke Taffelsennep

1 porter (eller anden mørk øl)

8 spsk. Den Gamle Fabrik Boysenbær

2 grofthakkede løg (200 g)

marmelade

krydderi til kogning 10 peberkorn,

K-Salat Coleslaw

3 laurbærblade og 1 spsk. timian og

friske krydderurter

2 spsk. salt

Tilberedning:
DAGEN FØR:
Læg revelsbenene i en gryde og tilsæt bouillon, porter, løg, peberkorn,
laurbærblade, timian og salt. Lad det koge under låg i ca. 1 time til benene
er godt møre. Afkøl dem i lagen til næste dag (eller i køleskabet).

TIP!

PÅ DAGEN:
Rør Beauvais Tomatketchup, Beauvais Engelsk sauce, Bähncke Taffelsennep
og Den Gamle Fabrik Boysenbær marmelade sammen til en marinade.
Pensl marinaden på revelsbenene og grill/steg dem i ovnen ved 250 grader
i ca. 15-20 min.

Gem kogelagen til
senere og tilsæt blot
fløde. Server saucen
til koteletter eller til
mørbrad.

Server ølben med K-Salat Coleslaw, salat og friske krydderurter.
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Besøg FoodAppeal.dk og få inspiration til madplan med egnsretter

Oprindelse
”Jyderne er kendt for Ølben, der er
en ret fra 1700-tallet, som man
siden tidernes morgen har kunnet få
på diverse kroer. Den består af
revelsben, der – efter at have ligget i
saltlage et døgn – bliver kogt
med krydderurter i bouillon og
mørkt øl.
Det wil æt skår a bien, hvis i tå’r en
krus øl å jen kop brænnwin te”
– Vallbekom!! “ oversat til nudansk
Det vil ikke skade benene, hvis I
tager et krus øl og en brændevin til!”

Oprindelse
”På Fyn var de gode til at se
muligheder. Og fynboerne sparrede,
hvor de kunne. Grise var dyre, og
derfor måtte man tænke kreativt. De
lækre saftige frikadeller af svinekød blev til hverdag erstattet med
noget, der smagte næsten ligeså
godt, nemlig kartoffelfrikadeller. På
Fyn kom man simpelthen kartofler i
frikadellerne i stedet for svinekød.”
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Vidste du …

10 personer
Ingredienser:
1 kg bagekartofler

300 g bacon

1 løg (100 g)

2 romainesalat (1000 g)

1 løg til salaten (100 g)

250 g radiser

4 spsk. Beauvais Engelsk Sauce

2 dl K-Salat Rygeostsalat

1 spsk. timian (gerne frisk)

1 dl Bähncke Agurkerelish

4 æg

50 g hindbær

75 g mel

friske krydderurter (dild)

3 spsk. olivenolie til stegning

salt og peber

I 2013 blev søgeordet
kartoffelfrikadeller
indtastet 33 gange om
måneden på de danske
internetsøgemaskiner.
Og en særlig variant
af den fynske kartoffelfrikadelle er med
humlesirup.

Tilberedning:
Riv kartofler og pres saften fra. Riv løg og bland det sammen med kartofler,
Beauvais Engelsk Sauce og timian i en skål. Slå æggene ud heri og rør mel,
1 spsk. salt og 1 tsk. peber i blandingen. Opvarm en pande med olivenolie.
Form og steg frikadellerne gyldenbrune på begge sider. Afkøl dem let.
Steg bacon sprødt og læg på fedtsugende papir.
Bland romainesalat, radiser i skiver, løgringe og K-Salat Rygeostsalat sammen. Læg salaten i et fad og pynt med lune kartoffelfrikadeller, Bähncke
Agurkerelish, sprødt bacon, hindbær og friske krydderurter.

TIP!
Lav mange kartoffelfrikadeller og frys dem
ned. Nemt og lækkert
tilbehør til salatbaren.

Prøv også Glyngøre
Benfri Sild i opskriften.

3700340 102050
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Besøg FoodAppeal.dk og bliv inspireret af andre temaer fx. Simremad

Vidste du …

Siden middelalderen har
kombinationen af øl og
brød – øllebrød – været
serveret som morgenmad.
Med tilbehør i form af
bl.a. plukfisk, blodpølse,
finker og ål. Dermed er
den én af de ældste retter
i det danske køkken. En
undersøgelse har desuden
vist, at to tredjedele af
danskerne stadig synes
rigtig godt om smagen.
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10 personer
Ingredienser:
700 g rugbrød

4 pærer (400 g)

(gerne med lidt kerner)

100 g hasselnødder

1,3 l hvidtøl (eller vand)

1 dl Den Gamle Fabrik Abrikos-

1 økologisk appelsin, skal herfra

marmelade

8 spsk. rørsukker

1 dl flydende blomsterhonning

2 dl cremefraiche 38% eller fløde-

mynte

skum (skyr for sund version)

Tilberedning:
Riv rugbrødet og kom det i en gryde med hvidtøl, revet appelsinskal
og rørsukker. Kog det til en lind jævn øllebrød.
Pisk cremefraiche luftigt og rist hasselnødder på panden.
Server øllebrød med luftig cremefraiche, Den Gamle Fabrik Abrikosmarmelade, pærestykker, hakkede hasselnødder, honning og mynte.

Madplan
Se vores ugeplan, hvor
denne egnsret indgår
sammen med bl.a.
rustik kartoffelsalat og
Lollo Rosso salat.
167317

Besøg Mit FoodAppeal.dk hvor man kan gemme egne opskrifter mv.

Oprindelse
”Øllebrød spiste man hver morgen
på Lolland og Falster. Øllebrød blev
lavet i en Jydepotte også kaldet
Davregryden. Det bestod af tyndt øl
med brækkede rugbrødsskorper i.
Ølsjatterne fra dagen blev hældt
op i gryden. Sammen med de tørre
rugbrødsrester. Næste morgen blev
det så kogt op med brødskorper.
Blev der noget i overskud, kom det
tilbage i gryden. Og man gentog
processen næste dag.”

Oprindelse
”Sol over Gudhjem – en ægte
bornholmsk specialitet. Du har ikke
besøgt Bornholm, hvis ikke du har
prøvet den bornholmske specialitet
Sol over Gudhjem. Den bornholmske
egnsret og smørrebrødet med røget
sild, æggeblomme, radiser og purløg er en gammel kending. Æggeblommen på smørrebrødet symboliserer solen over byen Gudhjem.”
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Vidste du …

10 personer
Ingredienser:

100 g radiser

10 skiver rugbrød

1 rødløg (100 g)

10 vagtelæg

50 g ørredrogn (eller lakserogn)

10 blade hjertesalat

friske krydderurter

2 dl K-Salat Æggesalat
4 ds. Glyngøre Kippers i olie
(10 stk. kippers)

Sol over Gudhjem –
det er ikke bare en ret.
Siden 2009 har det
også været en kokkekonkurrence på Gudhjem Havn på Bornholm, hvor en række
af Danmarks bedste
kokke har deltaget.

Tilberedning:
Rist rugbrød sprødt i ovnen ved 200 grader i ca. 5 min. Del i 2.
Kog vagtelæg i ca. 2 min. Afkøl og pil skallen af.
Anret rugbrød med salat, K-Salat Æggesalat, Glyngøre Kippers, vagtelæg,
radiser, rødløgsringe, ørredrogn og friske krydderurter.

TIP!
Pynt sol over Gudhjem
af med K-Salat Delikatesse Skaldyrssalat.
Anret de små "hapser"
på et fad, så er det lige
klar til din buffet.

54391

1807

På FoodAppeal.dk kan du finde opskrifter, produkter og tip, der gør
hverdagen lettere i dit køkken.

"De fleste egnsretter er egentlig helt
grundlæggende bare fattigmandsmad,
hvor man har brugt ingredienserne, som
den pågældende egn kunne tilbyde."

Frantz Lundby. Kok og udvikler af
opskrifterne.

Sæt egnsretter med et moderne twist
på buffeten og forkæl dine gæster
med historierne om de gamle retter
Med dette lille hæfte får du mulighed for at servere historien om de gamle egnsretter for
dine gæster – og samtidig overraske dem med et moderne twist af de kendte egnsretter.
Du får inspiration i hæftet til den gode mad sammen med den gode historie. Du kan
underbygge historien ved at gøre brug af de medfølgende bordkort hvor dine gæster i
kantinen kan læse mere om retterne. Du får hjælp fra Orkla’s klassiske og traditionsrige
produkter, der passer godt sammen med de gamle egnsretter.
Velbekomme!
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Du kan bestille flere af de fine bordkort på:

Foodservice · Hørsvinget 1-3
DK-2630 Taastrup ∙ Tlf.: 4358 9300
www.orklafoods.dk/Foodservice

