
#26 Stefan Steen

· 1  1/2 st gelatinblad         · 150 g choklad   
· 2  1/2 dl grädde          · 1/2 dl mjölk
· 1/2 dl socker           · 1 tsk vaniljsocker
· Havssalt och Chilli         · Hallon och vaniljsocker till garnering

Tillagning:
 
1. Lägg gelatinbladen i blöt
2. Smält chokladen tillsammans med grädden och 
 mjölken på svag värme
3. Tillsätt sockret
44. Häll i en tsk vaniljsocker
5. Lägg i gelatinbladen, det är viktigt att det inte kokar
6. Häll upp blandningen i fyra glas och häll på lite havssalt och chili
7. Låt det stå i minst två timmar och ta sedan ut dem och garnera med hallon
 och vaniljsocker

· 4 kycklingfileér          · 3 dl ris
· 2 buljongtärningar         · Grädde
· Parmesanost          · Smör
· Vitlök             · Tomater
· Balsamicoglace

Tillagning:
1. Stek kycklingen så den får en fin yta
2. Lägg sedan in den i ugnen (140 grader)
3. Vänta tills kycklingfileérna nått en innetemperatur på 69 grader (ca. 25 minuter)
4. Koka riset enligt anvisningarna på paketet

0. Rör i en skvätt grädde, parmesanost och en klick smör
  Tillsätt vitlök om du vill!
0. Servera med tomater och balsamicoglace!

· 1/2 Paprika           · 1/4 Lök
· 1  1/2 dl Färska brödsmulor      · Senap
· Ketchup            · Vetemjöl
· 1  1/4 dl Grädde          · Ströbröd 

Tillagning:
1. Lägg 500g krabbkött i en sil
2. Hacka paprikan och löken
3. Bland i färska brödsmulor
4. Blanda i senapen, ketchupen och tabascon smaka av med salt och peppar

5. Smält 1msk smör och blanda i 2msk vetemjöl
66. Häll i grädden och rör om tills det blir tjockt

7. Blanda samman allt till en smet och låt stå i ca. 10 minuter.
 Gör sedan små bollar av smeten
8. Rulla bollarna i ströbröd och stek dem sedan tills dem fått en härlig yta!

Förrätt - Crabcakes

Varmrätt - Vitlöksmarinerad kycklingfileér med krämig risotto

Efterrätt - Chokladpannacota


