Nytårsmenu

Her er årets nytårsmenu.
Vi håber, I sammen kan hygge jer med
at tilberede lækkerierne færdig.

Snack
Anret dip og rodfrugtchips i skåle, og snacken er klar
til servering. En sprød start på en god aften − måske i
selskab med et glas bobler?

Forret
Rist hvidløgsbrødet, eller giv det ca. 5 minutter i ovnen
ved 200 grader varmluft. Til det er sprødt og gyldent.
Mens brødet bages gyldent, laves en kreativ bund af
avocadomayo på tallerkenen. Ovenpå lægger du en
skive hvidløgsbrød. Fordel rejesalaten på brødet og pynt
med salat, ærtespirer og til sidst et drys solsikkekerner.
Lad ovnen være tændt, så den er varm til hovedretten.

Tilberedning af mørbrad
200 ̊ varmluft, 190 g/250 g:

Medium: ca. 12-13 min/ca. 13-14 min (KT: 48-52̊ )
Gennemstegt: ca. 24 min/ca. 25-26 min (KT: 72-74̊ )
KT = kernetemperatur

Hovedret
Kom bakken med kartoffeltimbale i ovnen, og bag gyldne
i ca. 32-35 min. ved 200 grader. Pastinakker kommes i
alubakken sammen med kartoffeltimbalerne 10 min.
inden endt tilberedningstid af kartoffeltimbalerne.
Hæld whiskysaucen i en gryde, og bring den i kog, mens
du rører i den. Mørbraden skal gøre kartoflerne selskab
i ovnen*. Så er det tid til anretning. Kom en kartoffel
timbale på hver af tallerknerne. Efterfuldt af halvdelen
af de bagte pastinakker. Placér mørbraden, og læg den
anden halvdel af pastinakkerne ovenpå, så de falder ned
fra kødet. Med en spiseske fordeler du sauce rundt om
kødet. Den resterende sauce serveres ved siden af.

Gramvægte er angivet i kødets ferske tilstand.

Dessert
30 min før desserttid anretter du skovbærkompotten
med en ske, så den danner en cirkel. Læg den frosne
chokolademoussekage i miden af cirklen, og lad den
tø op. Når den er optøet, fordeler du saltkaramel på
toppen og drysser til sidst med frysetørrede hindbær.
Godt nytår og god tid sammen.

