
Forretter 

 4 porsjoner 

Ca. 4 hoder rucula 
200 gr s parmaskinke i skiver 
4 tomater 
3 ss parmasan 
Presset saft fra ½ sitron 
1 krm salt 
2 ss olivenolje 

 

Skyll salaten og fordel den på 4 tallerkener. 
Legg på parmaskinke. Skyll tomatene , og 
skjær dem i tynne skiver. Fordel dem over 
salaten på tallerkenene.  
Dryss over parmasan. 
Bland sitronsaft, salt og olje og ha over 
salaten 

Ruculasalat med parmaskinke 

Hvitløksreker 
4 porsjoner 

1 kg ferske reker m/skall 
4 hvitløksfedd 
½ - 1 rød chilipepper 
3 ss oliven 
½  krm kajennepepper 

Rens rekene og la dem renne av på 
tørkepapir. Skrell hvitløken, og skjær den i 
skiver. Ta ut frøene av chillipepperen og del 
dem i tynne skiver. 
Fres hvitløk, chillipepper og kajennepepper i 
olje noen minutter. Tilsett rekene og fres 
dem i maks tp minutter slik at de ikke blir 
seige.  
Serveres med loff og isbergsalat. 



Lettstekte Scampi (kald) 

60 gr, scampi forhåndsstekes  hurtig i stekepanne og krydres.  
Serveres med litt vestfoldsalat og lollosalaat 
Bruk Marinerte tomater og hvitløksdressing og urtecoulis som pynt og 
tillbehør. 

 
Marinerte Tomater 
25 gr hvitløk 
100 gr løk 
3-4 ss tomatpurre 
4 ss hvitvinseddik 
1/2 l. liter olje 
Salt 
Pepper 
Flådde tomater 
 

 
 

Finhakk hvitløk og løk. Rør sammen tomatpure, 
eddik, og olje 
Smak til med salt og pepper. Ha i løk og hvitløk. 
Lag et kryssnitt øverst på tomatene . Ha dem i 
kokende vann til skinnet løsner. Ha dem over i kald 
vann(isvann) Ta av skinnet 
Del tomatene og ta ut kjernen, del  så tomatene i 
båter og legg i marinaden 
 

Hvitløks dressing 
25 gr. Hvitløk 
Dill 
Persille 
1/2 ss hvitvinseddik 
1 beger rømme 
Salt 
Pepper 
 

Hakk hvitløk, dill og persille. (dill og persille etter 
smak) 
Bland i rømmen, hvitvinseddik og smak til med salt 
og pepper 

Urtecoulis 
Olje (soyaolje eller solsikkeolje) 
Frisk basilikum 
Frisk dill 
Salt 
Pepper 
 

 

Alt kjøres i en hurtigmikser og smakes til 
Det skal være så mye urter at det blir 
som en tykk saus  



Roastbiffruller med krydder 

(8 stk) 

2 dl majones 
1 ss finhakket kapers 
2 ss finhakket                2 ss sylteagurk 
1 ss finhakket persille 
½ ts kjørvel 
½ ts estragon 
2 -3 ansjosfileter 
2 -3 reddiker 
8 skiver (ca 200 gr) roastbiff 
4 skiver grovbrød 
Karse 

Bland majones, kapers, sylteagurk, 
persille, kjørvel,  estragon og moste 
ansjosfileter. 
Skrell reddikene, og riv dem slik at det 
blir 2 -3 spiseskjeer og ha den i sausen 
Legg  roastbiff  utover  og smør et tykt 
lag fyll på hver. Rull sammen til små 
ruller. 
Skjær brødskivene slik at de blir like store 
som roastbiff rullene. Strø karse på, og 
legg roastbiff rullene på toppen 
 
 
 
 



Forrett med tomat og mango 

4 porsjoner 

6 tomater 
1 -2 mango 
2 lime 
½ ts salt 
1 ts rosepepper 
4 ss olivenolje 
Noen basilikum kvaster 

Skyll tomatene og skjør dem i skiver. Skrell 

mangoen og del den i båter inn mot steinen. Skyll 
limeen og skrell den med potetskreller.  
Press saften ut av limen. 
Legg tomat og mangoen på tallerkener. 
Strø over salt og rosepepper.               Rist sammen 
olje og limesaft og drypp over . Pynt med 
limestrimler (skallet) og basilikumblader.  



Timianstekt reinsdyrsfilet 

Reinsdyrsfileten forhåndsstekes til den er rosa.                           
Ha på fersk timian. 
Krydderes varsomt med salt og pepper. Avkjøles. 
 

Serveres kald: 
Bruk ca 60 gr reinsdyrsfilet i tynne skiver pr. pers. 
Legges på en salatseng av rød lollo rosso, frisesalat og 
vestfoldsalat . 
Fatet pyntes med tyttebærdressing, timian og hele tyttebær 
 

Tyttebærdressing 
 
5 dl rømme 
200 gr tyttebær  
Bruk en sikt og klem tyttebærene  gjennom 
 
 
Saft av 4 appelsiner 
100 gr sukkler 
 
Salt  
Pepper 
 
Bland alt sammen, og smak til med salt og pepper 
 

Kokes ned og avkjøles 


