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26-03-2017 

Hellefisk med sauce mousseline Squashpasta og svampe 

mandag 27. marts 2017 

 
Ingredienser 

 

100 gr. Hellefisk pr. person 

50 gr. smeltet smør  

1/2 tsk.  groft salt  

 25 g hakkede, smuttede mandler 

 

10 g smør  

300 gr. rensede svampe,  

1 finthakket skalotteløg (ca. 50 g)  

1 squash 

1/2 tsk. groft salt  

friskkværnet peber 

Sauce  

125 g smør  

3 æggeblommer  

1/4 dl vand  

1 spsk. fintrevet citronskal   

1/2 dl friskpresset citronsaft  

1/4 tsk. groft salt  

friskkværnet peber  

1 dl let pisket piskefløde 

 

Skorzonerrødder 

 

skorzonerrødder  

1/2 liter olie til fritering, fx rapsolie  

1 nip fint salt  

 

Fremgangsmåde. 

 

Kom fisken i et smurt ovnfast fad. Pensl 

fisken med smeltet smør og drys med salt.  

Fordel mandlerne på fisken og bag den 

midt i ovnen. 

Squashpasta 

Lad fedtstoffet blive gyldent i en pande. 

Steg svampene i ca. 5 min til de er gyldne. 

Tilsæt løg steg dem lidt, derefter lige før 

servering røres squash pastaen i, pas på den 

ikke får for meget. Drys med salt og peber 

og smag til. 

 

Sauce 

Kom smørret i en gryde og lad det smelte 

ved svag varme, så smørret skiller i et klart 

gult lag i toppen og et mælket hvidt i 

bunden. Hæld det afklarede gule smør over 

i en anden gryde og hold det varmt. Pisk 

æggeblommer, vand, citronskal, -saft, salt 

og peber ved svag varme til det er luftigt. 

Tilsæt lun afklaret smør lidt af gangen og 

pisk saucen tyk. Tilsæt den let piskede 

fløde lige inden serveringen. Herefter må 

saucen ikke koge. 

Skorzonerrødder 

Skrub skorzonerrødderne godt med fx en 

svamp. Skræl rødderne i lange strimler med 

en tyndskræller. Lad olien blive varm i en 

lille gryde til ca. 140°. Tilsæt rødderne og 

steg dem sprøde i ca. 2 min. Lad de sprøde 

rødder dryppe af på fedtsugende papir og 

drys dem med fint salt. 

 

 


