
LAMMECULOTTE 
MED RATATOUILLE 



Scan - og del opskriften 
med en ven

Det skal du bruge  (2 pers.)

2 lammeculotter, i alt ca. 300 g
Salt og peber

Sådan gør du

Rids culotterne på fedtsiden og gnid dem med salt og peber. 

Brun dem godt i ca. 5 min – start med fedtsiden nedad. Tilsæt evt. lidt vand. 
Lad kødet småsimre ved lavt blus 10-15 min. Pak kødet i folie og dæk med et 
klæde, lad det hvile ca. 15 min. før udskæring i tynde skiver. 

Drys aubergine- og squashskiverne godt med salt, lad dem trække 15-30 
min. Skyl saltet af i koldt vand og skær skiverne i passende, mindre stykker. 

Varm olie i en stor, tykbundet gryde og svits alle grøntsagerne, start med 
løgene, dernæst aubergine og til sidst de øvrige grøntsager. Steg videre ved 
middel varme i ca. 15 min. Rør rundt en gang imellem. 

Vend hakket persille i lige før servering.

Ratatouille
1 aubergine i 2 cm tykke skiver
1 squash i 2 cm tykke skiver
1 rød peberfrugt i strimler
1 gul peberfrugt i strimler
4 tomater i kvarte

2 løg i både
3 store fed hakket hvidløg
2 spsk. olivenolie
Hakket bredbladet persille



LYNSTEGTE 
GRØNTSAGER MED AND



Scan - og del opskriften 
med en ven

Det skal du bruge (3-4 pers.)

Sådan gør du

Kom kød og abrikoser i marinaden og stil det i køleskabet 1 time. 

Varm olie i en wok og steg porrer og selleri i 2-3 min. Tag grøntsagerne op 
og steg kødet 4-5 min.

Hæld bouillon og evt. resten af marinaden i. Kom grøntsager tilbage i wok-
ken sammen med sukkerærter.

Sluk for gassen og tilsæt kartoffelmel udrørt i 1/4 dl vand.

2 stk. andebryst (uden skind) i strimler
75 g tørrede abrikoser i små tern

Marinade
½ dl soya
½ dl sherry
1 spsk. østerssauce
1 spsk. friskrevet ingefær
1 tsk. sukker

1 spsk. olie
3  porrer i tynde, lange strimler
150 g bladselleri i tynde, lange strimler
250 g markchampignon i kvarte
50 g sukkerærter
2 dl andebouillon
1½ tsk. kartoffelmel
1/4 dl vand

Tilbehør: Ovnstegte kartoffelbåde og grøn salat



GAS
KOM GODT I GANG!



Scan og læs 
mere om gas

www.frb-forsyning.dk

Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg Forsyning leverer varme, gas, vand og kloak på Fred-
eriksberg. Vores mål er at have høj forsyningssikkerhed og miljørigtige 
løsninger til den rigtige pris.

Gode grunde til gas
Mange foretrækker at lave mad på gas, fordi der kan opnås højere varme, 
som giver en perfekt stegeskorpe, og fordi der hurtigt kan skrues op og 
ned for blusset. Energiøkonomisk er gas også en fordel, fordi der ikke går 
energi til spilde til fx eftervarme som i kogeplader. Desuden udleder man 
halvt så meget CO2 ved madlavning på gaskomfur som på elkomfur.

Gas til alle
Bygasnettet på Frederiksberg er så veludbygget, at stort set alle borgere 
har - eller let kan få - bygas. 
Overvejer du at få indlagt gas? Så ring til måler- og installationsafdelingen 
på 38 18 53 53 og hør hvordan.
Kom med i det gode selskab - gas gavner gastronomien.

Mød os på 
facebook.com/frbforsyning


