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TAGGA OSS I EN BILD NÄR NI
ÄTER NYÅRSMIDDAG 

BÄSTA BILDEN VINNER
LUNCH FÖR 4!

#hamnmagasinetnyår @hamnmagasinetorebro

GOTT NYTT ÅR FRÅN
HAMNMAGASINET!
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INSTRUKTIONER

1. Värm soppan i en kastrull på medelvärme.

2. Bryn pilgrimsmusslorna lätt genom att värma en stekpanna på medel till hög värme och när 
pannan är varm, klicka i smör alternativt olja och stek musslorna ca 

3. 30 sek per sida eller tills de fått fin gyllenbrun färg.

4. Redo att lägga upp. Lägg pilgrimsmusslan och hummerkrämen i en djup tallrik och häll 
över soppan.

5. Smaklig måltid!

1. Sätt ugnen på 165 grader över och undervärme.

2. Börja med att ställa in potatis- och jordärtskocksterrinen i ugnen, den tar ca 20 
minuter för att bli varm.

3. Bryn köttet ca en minut på vardera sida (valfritt, för syns skull).

4. Ställ in köttet i ugnen. Här varierar tiden beroende på vilken stekgrad ni är ute efter. 
Om ni har tillgång till en stektermometer, stoppa in den i köttet och tillaga enligt nedan:

för medium-rare värm till 52 eller ca 8 minuter
för medium värm till 56 eller ca 12-15 minuter
för medium-well värm till 60 eller ca 18 minuter
för välstekt värm till 68 eller ca 25 minuter

5. Värm såsen i en kastrull på medelvärme.

6. När köttet nått den temperatur ni är ute efter är det dags att lägga upp allt på 
tallriken. Piffa till upplägget med grönsakerna.

7. Redo för servering. Smaklig måltid!

För den sista rätten finns det 3 sätt att få den sådär knäckig:

Alternativ 1 - Gasbrännare (för absolut bästa resultat)

1. Strö sockret över bruleérna och skaka av överflödet. På samma sätt som man skakar av det 
överflödiga ströbrödet i sockerkaksformen.

2. Avsluta sedan med att använda din brännare, börja i kanterna och jobba in mot mitten.

3. Varning - var försiktig så du inte bränner dig!

Alternativ 2 - Karamell

1. Häll sockret i en kastrull

2. Värm på medel till hög värme tills det smälter och blir en gyllene karamell.

3. Häll lite i bruléen och snurra skålen så att sockret rinner ut till kanterna.

4. Varning - var försiktig så du inte bränner dig!

Alternativ 3 - Ugn

1. Sätt ugnen på 270°C grill/övervärme.

2. Strö sockret över bruleérna och skaka av överflödet. På samma sätt som man skakar av det 
överflödiga ströbrödet i sockerkaksformen.

3. När ugnen är varm, ställ in bruleérna högst upp i ugnen och lämna ugnsluckan på glänt 
tills sockret fått den karamelliseringen som önskas. Bör ta ca 2 min.

4. Varning - var försiktig så du inte bränner dig!

Redo för servering. Smaklig måltid!

Förrätt

Varmrätt

Dessert


