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Hej!
Här kommer ett nytt matnyhetsbrevet. Den här gången är huvudrätten helt vegetarisk och väldigt trevlig. Det var faktiskt min kära
sambo som bjöd mig på den härom veckan. Desserten är något
alldeles speciellt, nämligen Olof Palmes glasskaka – en mytomspunnen efterrätt som bara några få känner till receptet på. Läs på nätet
om du är intresserad av historien bakom. /Peter

Rödbetsrawbiff med alternativ
pommes (4 port)
* 200 g färska rödbetor, 300 g morot
* 125 g fryst avokado, tinad
* 1/2 dl pumpakärnor, 1/2 dl små kapris, grovhackad
* 1/2 liten rödlök, grovriven
* 1 msk dijonsenap och lite salt och peppar
* 4 äggulor, till servering
* 500 g palsternackor och morötter + olivolja och flingsalt

Tvätta eller skala palsternackorna och morötterna
och skär dem i stavar. Vänd runt i olja på en plåt
med bakplåtspapper och salta. Rosta i ugnen tills

de har fått fin färg.
Skala och riv rödbetor och morötter fint. Mosa
avokado och finhacka pumpakärnorna. Blanda ihop
dessa ingredienser. Smaka av med lök och senap.
Krydda med salt och rikligt med nymalen svartpeppar. Forma smeten till 4 puckar och lägg på tallrikar. Toppa med äggula och gärna extra svartpeppar.
Servera med rotsakspommesen och kanske lite bea
eller nobissås. En öl smakar bra till.

Fuskbea (4 port)
* 2 äggulor, 2,5 dl mild olja (majs helst), 2 msk finhackad dragon (färsk) eller 1-2 tsk torkad, 2 msk hackad persilja (färsk eller fryst), lite citronsaft, samt salt och peppar

”Bea” måste vara en av de mest populära såserna
som finns. Du kan köpa färdiga i lanthandeln, men
vill du göra en själv kan det bli pricken över i. Det
kräver dock lite tid och energi. Om man vill fuska
lite och göra en enklare variant går det fint. Här
kommer ett förslag. (Framåt grillsäsongen kommer
tips på hur du gör din egen riktigt goda bea).
Finhacka först persilja och dragon. Kläck de två
äggen och separera gulorna i en bunke. Vitan kan
du spara till något annat kul. Vispa nu äggulorna
med elvisp så det blir fluffiga. Det går förstås även
att göra för hand. Sedan tillsätter du lite salt, peppar och lite citronsaft under omrörning. Det går
fint att byta citronsaften mot en mild vinäger.
Nu ska oljan i. Vispa kraftigt och droppa först i
lite olja försiktigt och öka sedan till en smal stråle.
Fortsätt vispa tills alla olja är i. Efterhand tjocknar
såsen. Tillsätt och rör i persilja och dragon. Smaka
av med salt, peppar och eventuellt lite mer citron.

Olof Palmes glasskaka (12 bitar)
* Mandelbotten: 2 ägg, 2 dl socker, 2 1/2 dl mandelmjöl
och 1/2 tsk bakpulver
* 200 g vit choklad, 4 dl crème fraiche (rumsvarm), 1 dl
Disaronno mandellikör, 1 äggula, 1 msk citronsaft
* Marinerade körsbär

Det här receptet kommer från Lotta Lundgren.
Värm ugnen till 175 grader. Vispa ägg och socker
pösigt. Blanda mandelmjöl med bakpulver och
vänd ner i äggsmeten. Ta fram en springform,
smörj kanterna, lägg ett bakplåtspapper över
bottenplattan och spänn fast sargen. Bred ut smeten i formens botten och grädda i mitten av ugnen,
ca 20–25 minuter. Låt svalna i formen.
Smält chokladen i vattenbad och rör samman med
crème fraiche, därefter med likör, äggula och citronsaft. Häll ut smeten på den gräddade mandelkakan och frys med form och allt i minst 6 timmar,
gärna över natten.
Låt glasskakan tina fem minuter, garnera med
körsbär (gärna marinerade), och servera.
DU STÖTTAR VÄL VÅR KÄRA
LANTHANDEL?

