
Andebryst
4 stk. andebryst 

Tag andebrysterne, og fjern evt. hinder/
sener på bagsiden. Rids fedet med en 
skarp kniv. Kom dem på en kold pande med 
olie, og lad dem stege stille og roligt, til 
skindet er sprødt. Er du usikker på, om du 
kan stege dem færdige på pande, kan du i 
stedet komme dem i ovnen ved 180 grader 
og varmluft i ca. 10 min, til skindet er stegt 
sprødt. 

Glaserede minirødbeder
6 stk. minirødbeder
3 dl rødvinseddike 
3 dl vand
3 dl sukker

Kog dine rødbeder møre i en gryde med 
vand. Husk, der stadig gerne må være 
bid i. Pil dem derefter med en urtekniv. 
Tag vand, sukker og eddike og bring i kog. 
Hæld lagen over rødbederne, og lad dem 
trække i lagen på køl i minimum 1 døgn. Når 
de skal bruges, kommer du rødbederne 
på en pande og dækker dem halvt til med 
syltelagen. Lad lagen reducere, til dine 
rødbeder er glaserede ind i lagen.

Confiterede bøgehatte
100 g bøgehatte
Rapsolie

Ordn dine bøgehatte ved at skære bunden 
af og børste evt. jord af. Tag en gryde, og 
kom helt alm. rapsolie i. Bring olien op på 
120 grader, og kom evt. et par fed hvidløg 
og lidt rosmarin i for smagens skyld. Når 
olien rammer 120 grader, slukker du gryden 
og kommer dine svampe i. Lad dem stå 
og trække i olien, til den har stuetempe-
ratur. Når svampene skal bruges, tager 
du en smugle af olien og rister dem let på 
panden.

Brændte skorzonerrødder
2 stk. skorzonerrødder
Smør

Skræl dine skorzonerrødder, og vask dem 
grundigt for jord. Rist dem møre på en 
pande med smør og på helt lavt blus. Lige 
inden de skal anrettes, brænder du dem 
med en gasbrænder.

Petitkartoffelchips
3 stk. petitkartofler
Salt

Vask dine petitkartofler. Behold skrællen 
på, og kør dem helt tyndt på et mandolin-
jern. Kom olien i en gryde, og bring den op 
på 160 grader. Friter dine små kartofler, 
til de er helt gyldne og sprøde. Krydr dem 
med fint salt.

Syltet skalotteløg
2 stk. skalotteløg
2 dl hvidvinseddike 
2 dl vand
2 dl sukker

Pil skalotteløg, og skær dem ud i halve 
både. Tag sukker, vand og eddike, og bring 
i kog. Køl lagen helt ned. Kom dine løg i 
vakuumpose sammen med syltelagen. 
Vakuumeringen med en kold, syltet lage 
gør, at løgene beholdes rå og helt sprøde, 
men stadig har smagen af syltning.

Andehjertecreme
200 g andehjerte
3 dl piskefløde 38%
1 stk. skalotteløg 
1 kvist timian
Salt og peber

Rist dine andehjerter på en varm pande 
med olie og smør. Sørg for, de er helt gen-
nemstegt. Til sidst kommes der fintsnittet 
skalotteløg og hakket timian på. Kom det 
hele i en blender sammen med fløden. Kør 
cremen helt glat, og smag til med salt og 
peber.

Andeglace
7 dl andefond
Salt 

Tag din andefond, og reducere den, til den 
har en klistret konsistens og en kraftig 
smag af and. Smag til med salt. Giv den 
evt. en lille slat piskefløde.

Enebærstøv
1 håndfuld tørret enebær 

Tag dine tørrede enebær og rist på en tør, 
middelvarm pande i ca. 10 min. Lad dem 
køle af, og blend dem fint i en blender. 
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En god vin til denne ret: 

Drue: Sangiovese

En flaske kunne være: 2012, Villa 
Antinori Riserva, Chianti Classico, 
Antinori, Toscana, Italien

Rosastegt  
andebryst med  
smagen af jul
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