Tykkam

BraiSeret i HyLdeBLomSt med
Hvide aSparGeS, perLeSpeLt oG urter

700 g tykkam
300 g perlespelt
500 g hvide asparges
3 dl hyldeblomstsaft
5 dl vand
1 stk. løg
500 g gulerødder
500 g persillerødder
1 bundt forårsløg
1 potte brøndkarse
50 g smør
2 dl majsolie
Salt og peber
Evt. maizena til jævning

Start med at tage én gulerod, én persillerod og et løg, klargør
disse, og skær dem i stykker á ca. 2 cm. placer dem dernæst i
bunden af en gryde, bradepande, eller lignende som er velegnet
til braisering. kom kødet oven på urterne. kødet skal ikke brunes,
som man ellers oftest gør, da dette er en lys ret.
Hæld vand og hyldeblomstsaft over kødet og krydder med lidt salt
og peber. kom låg eller stanniol over gryden/bradepanden – gerne
så tæt som muligt. Sættes midt i en 185ºC varm ovn i ca. 1½ til
2 timer. tjek med jævne mellemrum om væskestanden falder, og
juster da med lidt kogende vand, så stegen ikke tørrer ud.
kog perlespelt møre i let saltet vand og sigt vandet fra. klargør
resten af rodfrugterne og forårsløget og skær dem i små tern af
ca. ½ x ½ cm. urterne kommes på en pande med høje kanter sammen med perlespelten og majsolien. varmes ved lav temperatur til
urterne lige akkurat er møre.
asparges skrælles omhyggeligt og tilberedes i lidt vand sammen
med smørret, til de er møre.
Når kødet er mørt, sigtes skyen fra. Skyen kan evt. jævnes med
lidt maizena.
anret kød, perlespelt og hvide asparges, hæld skyen over og pynt
med brøndkarse.

Steg af inderlår eller bov
med BaGte rodfruGter oG æBLe-/
peBerrodSmouSSe
500 g inderlår eller bov
3 store rødbeder
3 store gulerødder
3 pastinakker
1 citron
1 fed hvidløg
1 dl koldpresset rapsolie
2 spiseæbler
1 bundt timian
Lidt peberrod
Smør, salt, peber og
neutral olie
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kødet brunes, krydres med salt og peber og langtids- eller intervalsteges (se vejledning herom).
rodfrugterne skrælles og vendes med rapsolie, citronsaft, salt og
peber. de bages hele i ovnen ved 180ºC, til de er møre. Herefter
skæres de i passende stykker og anrettes. derved bliver smagen
bedst i rodfrugten.
del æblerne, fjern kernehuset og hak æblerne groft. kom dem i en
gryde med lidt vand og plukket timian, kog dem til mos og smag til
med salt. Lige før man skal spise, røres 25 g koldt smør i.
peberroden rives over æblemosen, som anrettes sammen med
passende skiver af kalvekødet.

