
Kontakt os på tlf. 78 700 777  eller mail info@meresmag.dk

Smag & Slægt ønsker jer alle 
et rigtig godt nytår!

NYTÅR
VEJLEDNING 2021

I denne folder fi nder I vejledning til tilberedning af menuerne.
Det er lige til at gå til, og efter nem og kort tilberedning, 

er maden klar til servering.



OBS! START MED AT TAGE ALLE LÅG AF ELEMENTERNE, FØR DE SÆTTES I OVNEN.

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Kom hummersuppen i en gryde og bring den i kog. Når suppen koger, 

slukkes for gryden.
3. Varm krustaden i ovnen i 2 min. 
4. Anret rejer og torsk i krustaden  i en dyb tallerken.
5. Nu hældes hummersuppen i den dybe tallerken.
6. Dryp med grøn dild olie oven i suppen.
7. Så er første servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Tag urterne, saucen & oksemørbraden ud af bakken.
3. 12 minutter før I ønsker at spise, sættes foliebakken med kartoffelgratin, 

rødvinskogte selleri, zittauerløg & confi teret kejserhat ind i den forvarmede ovn.
4. Sæt minuturet til 12 minutter.
5. Tænd for en pande på høj varme og steg mørbraden af til den er gyldenbrun 

på alle overfl ader. Skru efterfølgende panden ned på lav styrke under den 
resterende stegning. Mørbraden er helstegt på 54 grader og kræver derfor 
kun opvarmning.  

6. Rødvinssaucen varmes i en gryde til kogepunktet.
7. Når minuturet ringer tages maden ud af ovnen. Tjek igen at garniture er 

varm og bøfferne tilberedt. 
8. Maden anrettes på en stor tallerken. 
9. Rødvinssaucen kan serveres på tallerkenen eller i en skål.
10. Pynt tallerkenen med urterne.
11. Så er anden servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Sæt chokolade fondant i ovnen og sæt minuturet på 6 min. 
3. Når tiden er gået, vendes den varme chokolade fondant ud på en lille tallerken. 
4. Hæld hindbær kompot over chokolade fondanten.
5. Hæld hindbær sauce i bunden af tallerknen. 
6. Hæld chokolade crumble på til sidst.
7. Placer marengs fl agerne op af chokolade fondanten.
8. Så er tredje servering klar!

Nytårsmenu 3-RETTERS MENU



OBS! START MED AT TAGE ALLE LÅG AF ELEMENTERNE, FØR DE SÆTTES I OVNEN.

1. Peberfl ager, grissini stænger, saltede mandler & syltede oliven anrettes på fad, eller stor fl ad tallerken. 
2. Trøffel mayonnaise serveres i emballagen eller i lille skål, som dip til de salte snacks.

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2.  Kom hummersuppen i en gryde og bring den i kog. Når suppen koger, slukkes for gryden.
3. Varm krustaden i ovnen i 2 min. 
4. Anret rejer og torsk i krustaden  i en dyb tallerken.
5. Nu hældes hummersuppen i den dybe tallerken.
6. Dryp med grøn dild olie oven i suppen.
7. Så er første servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Tag urterne, saucen & oksemørbraden ud af bakken.
3. 12 minutter før I ønsker at spise, sættes foliebakken med kartoffelgratin, rødvinskogte selleri, zittauerløg 

& confi teret kejserhat ind i den forvarmede ovn.
4. Sæt minuturet til 12 minutter.
5. Tænd for en pande på høj varme og steg mørbraden af til den er gyldenbrun på alle overfl ader. Skru efterfølgende panden 

ned på lav styrke under den resterende stegning. Mørbraden er helstegt på 54 grader og kræver derfor kun opvarmning.  
6. Rødvinssaucen varmes i en gryde til kogepunktet.
7. Når minuturet ringer tages maden ud af ovnen. Tjek igen at garniture er varm og bøfferne tilberedt. 
8. Maden anrettes på en stor tallerken. 
9. Rødvinssaucen kan serveres på tallerkenen eller i en skål.
10. Pynt tallerkenen med urterne.
11. Så er anden servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Sæt chokolade fondant i ovnen og sæt minuturet på 6 min. 
3. Når tiden er gået, vendes den varme chokolade fondant ud på en lille tallerken. 
4. Hæld hindbær kompot over chokolade fondanten.
5. Hæld hindbær sauce i bunden af tallerknen. 
6. Hæld chokolade crumble på til sidst.
7. Placer marengs fl agerne op af chokolade fondanten.

8. Så er tredje servering klar!

Kransekagen kommer klar til servering, og skal blot anrettes.

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Sæt løgtærten i ovnen og sæt minuturet på 10 min.
3. Når tiden er gået, anrettes skagen skinke og brøndkarse oven på tærten
4. Så er natmaden klar!

Nytårsmenu NYTÅRS LUKSUS



OBS! START MED AT TAGE ALLE LÅG AF ELEMENTERNE, FØR DE SÆTTES I OVNEN.

1. Peberfl ager, grissini stænger, saltede mandler & syltede oliven anrettes på fad, eller stor fl ad tallerken. 
2. Trøffel mayonnaise serveres i emballagen eller i lille skål som dip til de salte snacks.

1. Østers leveres åbnet, renset og løsnet i skallen. 
2. Østers anrettes på fad eller stor fl ad tallerken. 
3. Der serveres citron & salt til halvdelen af østers. 
4. Den anden halvdel østers serveres med rødvinsvinaigrette anrettet i skallerne.

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Start med at komme hummersuppen i en gryde og bring den i kog. Når suppen koger, slukkes for gryden.
3. Varm krustaden i ovnen i 2 min. 
4. Anret rejer og torsk i krustaden i en dyb tallerken.
5. Nu hældes hummersuppen i den dybe tallerken.
6. Dryp med grøn dild olie oven i suppen.
7. Så er første servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Tag urterne, saucen & oksemørbraden ud af bakken.
3. 12 minutter før I ønsker at spise, sættes foliebakken med kartoffelgratin, rødvinskogte selleri, zittauerløg 

& confi teret kejserhat ind i den forvarmede ovn.
4. Sæt minuturet til 12 minutter.
5. Tænd for en pande på høj varme og steg mørbraden af til den er gylden brun på alle overfl ader. Skru efter følgende panden 

ned på lav styrke under den resterende stegning. Mørbraden er helstegt på 54 grader og kræver derfor kun opvarmning.
6. Rødvinssaucen varmes i en gryde til kogepunktet.
7. Når minuturet ringer tages maden ud af ovnen. Tjek igen at garniture er varm og bøfferne tilberedt. 
8. Maden anrettes på en stor tallerken. 
9. Rødvinssaucen kan serveres på tallerkenen eller i en skål.
10. Pynt tallerkenen med urterne.
11. Så er anden servering klar!

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Sæt chokolade fondant i ovnen og sæt minuturet på 6 min. 
3. Når tiden er gået, vendes den varme chokolade fondant ud på en lille tallerken. 
4. Hæld hindbær kompot over chokolade fondanten.
5. Hæld hindbær sauce i bunden af tallerknen. 
6. Hæld chokolade crumble på til sidst.
7. Placer marengs fl agerne op af chokoladefondanten.
8. Så er tredje servering klar!

Kransekagen kommer klar til servering, og skal blot anrettes.

1. Start med at tænde for din ovn på 180° varmluft eller 200° konventionel.
2. Sæt løgtærten i ovnen og sæt minuturet på 10 min.
3. Når tiden er gået, anrettes skagen skinke og brøndkarse oven på tærten.
4. Så er natmaden klar!

Nytårsmenu ALL INCLUSIVE LUKSUS


