
1 - Finn frem skjærebrett, skjærebrett av plast 
til rødbetene, kniv, stekebrett, sil, stekepanne, 
stekespade, bakepapir og skål.

Forvarm ovnen til 200oC varmluftsfunksjon. 
Skrubb rødbetene godt i kaldt vann, kutt av 
bunnen og del i skiver på ca. 0,5 centimeter.

7 - Til servering trenger du ost, kikerter, ruccola, 
valnøtter, estragonhonning, rødløk, rødbeter og 
hjertesalat.

3 - Kutt av roten på hjertesalaten og plukk 
bladene. Kutt rødløk i tynne skiver (matkasse str. 
2 voksne og liten familie kutter en halv rødløk, 
stor famliekasse kutter en hel).

2 - Vend rødbetskivene i litt stekeolje og krydre 
med salt og nykvernet sort pepper. Bak i ovnen i 
ca. 20 minutter til de er møre.

8 - Legg hjertesalat pent utover i en sirkel 
på et fat. Fordel rødbeter utover i midten. 
Legg ostebitene jevnt utover rødbetene. Strø 
valnøtter, kikerter og rødløk utover. Dryss 
estragonhonningen jevnt over osten og avslutt 
med ruccolasalat. 

4 - Sil av kikertene. Pass på at de blir 
godt avrent. Stek i en stekepanne med  
1 ss stekeolje på høy varme til de «popper» i 
pannen og har fått skikkelig stekefarge. Krydre 
med salt og ha over i en skål.

5 - Kutt kjøleskapskald chevreost i skiver på ca. 
1,5 centimeter. Se tips og triks.

6 -  Se: tips og triks .Varm opp en stekepanne til medium 
pluss varme. Stek  osteskivene på den ene siden  
i 5 - 10 sekunder og løft dem med en stekespade 
over på en tallerken med den stekte siden opp. 

Obs. dette går fort – ikke stek mer enn  
to av gangen.

Chevre fra Haukeli   *   Bakte rødbeter og honning fra Ulsrudbakken gård

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Chevre fra Haukeli
Bakte rødbeter og honning fra Ulsrudbakken gård
Tore: “Geitost, rødbet og honning er som skapt for hverandre”

Chevre fra Haukeli
Rødbet
Hjertesalat
Kokkelørens honning- 
   og estragondressing

Rødløk
Karamelliserte valnøtter
Ruccola
Kikerter

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- For at det skal bli lettere å skjære fine skiver av 
osten hjelper det å dyppe kniven i varmt vann 
mellom hver gang du skjærer en skive.

- Hvis du synes det blir litt omstendelig å steke 
to og to, kan du legge osten på et stekebrett og 
steke i 2 minutter til den blir lun

- Legg salaten i iskaldt vann i 20 minutter for å 
få den ekstra crispy.

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Det er noe helt spesielt med kombina-sjonen 
chèvre og sauvignon blanc fra Loire i Frankrike. 
Ofte er det sånn at en matvares geografiske 
opphav speiler vinvalget perfekt, og i dette 
tilfellet stemmer det 100%.

Sauvignon blanc (hoveddruen i Sancerre og 
Pouilly-Fumé) gir gjerne tørre, slanke viner 
med høy friskhet. De grønne, urteaktige 
aromaene i både vinen og salaten fremhever 
hverandre og resultatet er en irrgrønn og intens 
smakskombinasjon. Dersom du insisterer på 
rødt eller rosé til dette, finnes det både rød og 
rosa Sancerre (på pinot noir-druen) – begge er 
verdt å teste ut.

Visste du at...
-  Ordet «chevre» er fransk for geit, og er derfor 
en fellesbetegnelse i Frankrike for all ost laget 
på geitemelk. Chevre-ost er en helt spesiell 
ostegruppe som omfatter en nesten uoversiktlig 
mengde av sorter og varianter. Ved fremstilling 
brukes ikke alltid bare geitemelk, ofte blandes 
det i ku- eller sauemelk. Ost som bare er laget 
av geitmelk blir kalt «chèvre», men dersom den 
består av bare halvparten geitemelk, heter den 
«mi-chèvre». I Frankrike er det en lov som sier at 
tilsetningen av geitemelk i oster må være minst 
20 prosent.

Inneholder: Melk, valnøtter, sulfitt og sennep.
Kan inneholde spor av gluten, peanøtter og andre nøtter
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!
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Ingredienser

Gi din vurdering 
Skann QR-koden og gi din 
vurdering av retten! :-)


