Opskrifter i minigryder
med Le Creuset

Alle opskrifter er lavet i minigryder af stentøj fra Le Creuset.

Mini løgsuppe

Ingredienser til 4 personer:
5 store løg
80 g smør
1 l vand
3 bouillonterninger (efter eget valg)
1 buket garnering af timian og laurbær
4 tykke skiver brød
2 mellemstore løg
100 g revet ost (gruere eller comte, alternativt samsø)
Forvarm ovnen til 200oC.
Skræl og hak de store løg. Smelt 60 g af smørret i en kasserolle. Steg løgene ca. 20 minutter ved svag varme, indtil
de er gyldne. Det er denne langsomme bruning der giver hele smagen til suppen. Tilsæt vand, bouillonterninger og
krydderurtekvast og lad det koge 10 minutter ved svag varme.
Hæld suppen op i 4 miniskåle.
Afmål brødskiverne så de er en smule større end skålene. Skræl de mellemstore løg, og skær en tyk skive som
presses ned midt i brødet. Steg i resten af smørret, indtil løget er gyldent, og tag brødskiverne af panden med en
paletkniv. Placer en brødskive ovenpå hver skål og strø den revne ost over. Bag i nogle minutter, indtil osten er smeltet.
Serveres straks.

Kæmperejer med pesto og melon

Ingredienser til 4 personer:
1 pose kæmperejer
Olivenolie
1-2 fed hvidløg
1 chili
Salt og peber
Bland presset hvidløg, hakket chili, salt og peber i olien og læg rejerne i marinaden i køleskabet i ca. 24 timer.
Hjemmelavet pesto:
½ bundt basilikum
1 dl rapsolie
Ca. 15 g pinjekerner
Ca. 15 g parmesan ost
Salt og peber
1 fed hvidløg
1 galiamelon
Put alle ingredienserne til pestoen i en blender og blend det til en fin flydende masse. Sæt det i køleskab et par timer.
Omrør inden brug. Skær ca. en 1/8 galiamelon i tern til hver person og anret terningerne i gryden. Hæld med let hånd
pestoen hen over og læg derefter rejerne ovenpå. Server med flutes.

Røræg med krydderurter og laks

Ingredienser til 4 personer:
8 store æg
6 skiver brioche (Brød)
1 løg
4 skiver røget laks
3 spiseskefulde mælk
4 spiseskefulde af blanding af purløg, estragon, kørvel og hakket persille
50 g smør
150 g flødeost (kvark)
Læsø salt og friskkværnet peber
Lakserogn til pynt
Sæt 4 minigryder 15 min. i en forvarmet ovn ved 150oC. I mellemtiden ristes brødskiverne. Skær en cirkel på diameter
med skålene af 4 af brødskiverne. Gem de sidste 2 skiver til senere. Pil løget og hak det. Skær lakseskiverne i stænger.
I en stor skål piskes æggene med mælk og 2 spiseskefulde krydderurter. Smelt smørret i en stor stegepande ved
mellem varme. Tilsæt løgene og lad dem stege ved svag varme til de er møre, pas på de ikke bliver for brune. Tilsæt
de piskede æg og osten (kvark), bland og lad det stege ca. 4 min. under omrøring. Tilsæt laksestykkerne og lad det
stege yderligere 1 min. (æggemassen skal være stegt men fortsat fugtig). Drys med salt og friskkværnet peber.
Placer en skive brød i bunden af hver skål. Fordel æggemassen herover. Drys de 2 resterende skefulde krydderurter
samt lakserognen over æggemassen. Skær de 2 sidste skiver brød i trekanter eller cirkler og placer dem over
æggemassen til dekoration.

marrokansk Marineret kylling

Ingredienser til 4 personer:
800 g kylling uden ben og skåret i tern
6 spiseskefulde olivenolie
Saften fra 2 gule citroner
1 spiseske hakkede koriander
1 spiseske hakket persille
1 spiseske hakket mynte
1 spiseske friskrevet ingefær
1 pillet og hakket løg
1 pillet og hakket fed hvidløg

1 knivspids safran
2 spiseskefulde honning
8 tørrede abrikoser
4 tørrede figner
2 spiseskefulde rosiner (gyldne eller Korinth
rosiner)
20 g mandler
1 dl vand
salt

Dagen i forvejen: bland kyllingestykkerne med 4 spiseskefulde olivenolie, citronsaft, koriander, persille, mynte, den
revne ingefær, løg og hvidløg i en skål. Tilsæt safran. Skålen dækkes og placeres i køleskabet til den efterfølgende
dag.
På dagen: forvarm ovnen til 200oC. Lad kyllingestykkerne afdryppe, men gem marinaden. Opvarm 2 spiseskefulde
olivenolie i en kasserolle. Steg kyllingestykkerne gyldne i løbet at 10 minutter ved middel varme. Tilsæt marinade,
honning, abrikoser, figner, rosiner, mandler og 1 dl vand. Smag til med lidt salt. Lad det småkoge 5 minutter. Fyld i
skålene og bag i 10 minutter.
Serveres straks f.eks sammen med Couscous naturel eller ris der ligeledes serveres i en minicocotte

Mini pie af kylling med grønTsager

Ingredienser til 4 personer:
4 kyllingefileter
195 g smør
Salt og friskmalet sort peber
4 gulerødder
200 g små løg (perleløg)
1 l hønsebouillon

50 g mel
2 dl fløde
200 g små ærter
1 teskefuld friskhakket persille
1 rulle butterdej
2 æggeblommer pisket med en smule mælk

Forvarm ovnen til 180oC. Placer kyllingefileterne på en bradepande dækket med bagepapir og smør med 20 g blødt
smør. Strø gavmildt med salt og peber. Sættes i ovnen 20 min. Efter stegning skæres kødet ud i store stykker. I en
lille kasserolle koges hønsebouillonen ved svag varme. Skræl gulerødderne og skær dem i små stykker. Skræl de små
løg. I en stor gryde smeltes resten af smørret (175 g). Sauter de små løg 10-15 minutter ved mellem varme, indtil
de er ”gennemsigtige”. Tilsæt melet og steg 2 minutter ved svag varme, under stadig omrøring. Tilsæt den varme
hønsebouillon, lad det småkoge ca. 1 minut ved mellem varme under omrøring, indtil saucen bliver tyk/grødet og
mister sin melsmag. Om nødvendigt spæd til med ekstra fløde eller bouillon. Tilsæt fløden, 1 teskefuld salt, en kvart
teskefuld peber, kyllingestykkerne, gulerødderne, de små ærter og persillen. Rør godt. Fyld blandingen ned i 4 mini
gryder.
Skær 4 cirkler af butterdejen, en smule større end gryderne. Smør de udvendige kanter af hver gryde med æggeblomme.
Placer en cirkel af butterdejen på hver, og pres godt imod kanten. Ved hjælp af en pensel smøres oversiden af hver
dejplade med æggeblomme. Pynt hver dejplade, f.eks. med en spiral. Placer gryderne på en bageplade, og bag retten
ca. 40 minutter, indtil dejen er gylden. Serveres meget varm.

Citronbudding med marengs

Ingredienser til 4 personer:
3 æg
5 dl mælk
30 g mel
25 g smeltet smør
Revet skræl af 2 usprøjtede citroner
Saften fra 3 citroner
2 knivspidse salt
50 g flormelis
3 æggehvider
100 g sukker
Forvarm ovnen til 180oC.
Varm mælken op til lige under kogepunktet. Sluk for varmen og lad mælken køle nogle minutter.
Del æggene i blommer og hvider i 2 store skåle. Gem hviderne. Pisk energisk blommerne med sukker, mel, smeltet
smør og den revne citronskræl. Tilsæt den afkølede mælk lidt efter lidt, under fortsat omrøring. Pisk æggehviderne
med 1 knivspids salt. Vend det forsigtig i dejen med en dejskraber. Dejen bliver ikke tyk, så vær ikke forskrækket.
Fyld 4 mini gryder 2/3 og bag ca. 35 min, indtil overfladen af buddingen er gylden. Lad den køle af til en passende
temperatur. Forbered marengshattene. Pisk de 3 æggehvider med en knivspids salt. Tilsæt sukker lidt efter lidt uden
at indstille piskningen. Fyld blandingen i en flødesprøjte. Form en pæn marengs ovenpå hver budding. Drys med en
smule flormelis. Bag i nogle minutter til marengsen er gylden. Server straks.

TiramisÙ

Ingredienser til 4 personer:
250g mascarpone
2 æggeblommer
1 tsk vaniljesukker
125 g kiksestænger (lady fingers)
½ dl stærk kaffe
1 ½ spsk kaffelikør (kalua, marsala, portvin eller vecchia romagna)
1 ½ spsk kakao
Pisk mascarponen med æggeblommer og vaniljesukker til en lind creme. Læg halvdelen af kiksestængerne i hver sin
gryde. Stænk stængerne med halvdelen af kaffen og likøren (forsøg dig frem med hvor meget kaffe og likør du vil
bruge: Nogle foretrækker helt gennemvædede kiksestænger, andre en ”tørrere” udgave af Tiramisù).
Dæk laget af kiksestænger med halvdelen af cremen. Lav et nyt lag med resten af stængerne (som også er vædet med
kaffe og likør). Dæk med det sidste af cremen. Lad desserten hvile i køleskab nogle timer og gerne natten over.
Drys med kakao pulver inden servering.
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