
#79 Patrik “Peppe” Lundh

·         5 dl grädde            ·   2 st gelatinblad
·    1/2 dl socker           ·   1 vaniljstång 
  ·  Blåbär             ·   Hallon  
·  Florsocker

Tillagning:
1. Låt gelatinbladen ligga i kallt vatten och mjukna 5 min. 
2. Skär sedan vaniljstången på mitten och dra ur 
 fröna med en kniv och lägg allt i en kastrull. 
3. Häll på grädden och koka upp. 
4. Ta sedan bort kastrullen från plattan och ta ur vaniljstängerna. 
55. Skaka av gelatinbladen och låt de smälta tillsammans med grädden. 
6. Häll upp i formar och låt de stelna till sig i kylen ca 2 timmar. 
7. Ta sedan ut formarna och lägg på hallon och blåbär och strö över lite florsocker.

·   10 potatisar     ·   500 g älgfärs     ·   1 liter kantareller
·   2 morötter      ·   1/2 dl ströbröd     ·   1 scharlotten lök
·   2 palsternackor    ·   2 dl vispgrädde     ·   2 dl vispgrädde
·   2 vitlöksklyftor     ·   1 gul lök       ·   1/2 msk svartvinbärsgele  
·   Persilja       ·   1 ägg        ·   1 dl viltbuljong
         ·   2 msk senap

Tillagning:
1. Skala och hacka rotfrukterna så som du vill ha det. 
2. Ringla sedan över olivolja. 
3. Pressa vitlöksklyftorna och strö över hackad persilja. 
4. Rör om och skicka in i ugnen på 225 grader i ca 30-40 min
5. Blanda ströbröd i grädden och låt den svälla ca 10-15 min. 
66. Stek sedan löken och låt den svalna lite. 
7. Blanda sedan färsen tillsammans med ströbrödsblandningen, 
 lök, ägg och senap. 
8. Forma sedan biffarna så du vill ha dem och stek på 
 medelvärme ca 5 min på varje sida. 
9. Lägg de sedan i en kastrull så dem håller sig i form och håller sig varma.
10. Lägg svampen i en kastrull med smör och låt den ånga ur sin vätska. 
1111. Skala och hacka löken och lägg den i kastrullen.
12. Tillsätt buljong, grädde och gelé och koka ihop tills du hittar 
  den rätta konsistensen. 
13. Smaka av med salt och peppar.

·  1 baguette            · Honung
· 1 rulle chevre           · Ruccola

Tillagning:
1. Skiva baguette och 
2. Lägg på chevre skivor så det täcker. 
3. In med det i ugn i ca 5-6 minuter tills osten smält och baguetterna 
     fått en fin färg. 
4. Ringla sedan över honung och toppa med ruccola. 

UUgnen ska vara på 225 grader..

Förrätt - Chevre toast

Varmrätt - Älgfärsbiffar med svampsås och rotfrukter i ugn

Efterrätt - Pannacotta med bär


