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Tapas til juleafslutning 

Mandag 27. November 2017 

Ingredienser 

 

10 portobello svampe/ eller store 

champignon 

Lidt soltørrede tomater 

Gorgonzola 

Dadler med blåskimmelost og 

parmaskinke. 

10 store dadler 

10 små stykker blåskimmelost 

5 sk. parmaskinke eller anden lufttørret 

skinke 

10 tandstikkere 

Rugbrødschips m.and, Peberrod og 

pære 

200 gr. Røget andebryst 

4 store skiver rugbrød 

Olie til pensling 

Peberrodscreme 

6 cm peberrod 

½ øko citron 

2½ dl creme fraiche 38% 

Salt og lidt peber 

Krydrede pæretern 

1 pære 

½ dl. Æbleedikke 

1 dl rapsolie 

Salt og peber 

Frisk timian gerne citrontimian 

Tatar 

250 g okse- eller kalveinderlår 

1 spsk. fint hakket skalotteløg 

1 spsk. kapers, grofthakket 

1 spsk. fint hakkede cornichoner 

½ spsk. revet peberrod 

1 spsk. worstershire sauce 

1 spsk. fint hakket frisk estragon 

½ spsk. tomatpuré 

1 - 1½ spsk. dijonsennep 

2 æggeblommer 

 

 

Fremgangsmåde. 

Fyld strimlet tomat/peber i hullet og en lille klat 

gorgonzola på toppen. 

Pensl svampen med lidt olie. 

Gratineres i ovnen v. 200 grader til gorgonzolaen 

er cremet. 

Fjern stenene i dadlerne og kom blåskimmelost i 

hullet. Halver skinken på langs og pak en strimmel 

skinke om hver dadel. Hæft skinken med en 

tandstikker og placer dadlerne på en bageplade 

med bagepapir. Bag dadlerne ved 200 grader i 10-

15 minutter til skinken er sprød og gyldenbrun. 

Server dadlerne lune. 

Skræl og riv peberroden. Riv citronskallen fint. 

Rør cremefraiche sammen citronskal og peberrod. 

Smag til med salt og hvidt peber. 

Pæretern 

Skræl pæren og skær i meget små tern. Rør 

æbleedikke, rapsolie og salt og peber sammen og 

vend pæreternene heri. Pluk timianen i små totter 

og kom dem i. 

Brødet deles i 8 små firkanter pensl med olie og 

ristes i ovnen ca. 5-6 minutter til det er sprødt. 

Afkøles 

Anret lidt peberrod på hvert stykke brød, læg en 

skive andebryst på, pynt med pæretern. 

Rørt Tatar 
 

Brug hakket kød eller skær kødet i tynde strimler, 

som dernæst hakkes fint. Sålænge kødet er mørt, 

kan du uden problemer selv gøre det. 

Vend kødet sammen med de øvrige ingredienser. 

til med salt og peber. Brug tid på at smage den til 

så den får en god smag 

 


