
 

23-10-2017 

Onglet m. bagt græskar, syltede svampe og kapers 

Mandag 23. oktober 2017 

Ingredienser 
 

800 gr. Onglet/nyretappper 

 

1 hokaido græskar 

20 gr. Smør 

4 kviste rosmarin 

2 kviste  salvie 

Salt 

Knust kartoffel med Vesterhavsost 

 

1 kilo små vaskede kartofler 

4 spsk. Olivenolie 

Salt, peber 

100gr. Vesterhavsost 

1 håndfuld persille 

 

Friterede kapers 

 

1 dl. Kapers uden lage 

Vindruekerneolie til stegning 

 

Syltede svampe 

50 gr. Tørrede svampe 100 gr. Efter 

udblødning. 

3 spsk. Æble eddike 

3 spsk. Rapsolie 

 peber, salt 

Vinagrette 

 

½ dl. Æble eddike 

1 dl. Rapsolie 

2 spsk. Soyasauce 

1 tsk. Honning 

2 spsk. Finthakket purløg 

 

 

Fremgangsmåde. 

Del kødet på midten og fjern den store sene. 

Krydr med salt og brun kødet på en meget 

varm pande, læg det på et fad og steg færdig 

senere. 

Græskar 

 

Skær toppen skråt af græskarret, så du kan 

tage låget af. Skrab kernen ud med en ske, 

gnid indersiden med salt og peber, kom smør, 

rosmarin og salvie i. læg låget på til det slutter 

tæt og bag det i en 1 time v. 170 grader. 

Knust kartoffel 

Vask kartoflerne, kog dem med salt, skyl 

persillen og hak den groft. 

Hæld vandet fra og knus kartoflerne med en 

grydeske, vend kartoflerne med olivenolie og 

persille, salt og peber. 

Kom dem i et fad riv osten henover. 

Varm kartoflerne i ovnen ca. 15 minutter til 

osten er smeltet. 

Friterede kapers 

 

Tør kapersen i køkkenrulle. Kom 

vindruekerneolie i en kasserolle ca. 2 dl. 

Olien skal være varm prøv med et enkelt 

kapers. 

Kom halvdelen i olien og steg dem gyldne, 

Kom dem i en sigte og steg resten på samme 

vis. 

Dryp dem af på et stykke køkkenrulle 

Syltede svampe 

Dræn svampene for vand, steg dem stille og 

roligt i rapsoliei ca. 3-5 minutter. Dæk gryden 

til og lad dem trække. 

Pisk ingredienserne til vinagretten sammen, 

undtaget purløg. Det gøres lige før servering. 
 


