
Oppskrifter

Bao med Pigwings

800 g  Pigwings rå, vare nr 443161 EPD 4894622 Pris kampanje kr 54,- per kg
8 stk  Bao buns
2,5 dl  Peking saus Hoisin, sweet chilli, Sriracha saus
30 g  Syltet rødløk
5 g  Koriander
20 g  Agurk i staver
15 g  Vårløk
3 g  Lime chest

Pigwings braiseres i ovnen på 140 grader i ca 2,5 timer. Avkjøles noe før de rives.
Bland inn pekingsausen, og la dette stå å trekke smak en ca ½ time
Finhakk korianderen, skjær agurk i staver på 0,5x1 cm og kutt vårløk i fine staver.
Varm baoen på damp i ca 4-5 min. varm pigwingsen lett opp.

Anrett pigwingsen i bao bunsen og ha vårløk, agurk, koriander og rødløk over. 
Til slutt rivers litt lime zest over det hele.

Peking saus
1,5 dl  hoisin saus
0,5 dl  sweey chili
0,2 dl  Sriracha
Sausene blandes sammen

Syltet rødløk
0,5 dl  hvitvinseddik
90 g  farin
1,5 dl  vann
250 g  rødløk
Farin, eddik og vann blandes i en kjele og kokes opp. Rødløk skrelles og kuttes i tynne skiver.
Når laken koker tas den til side og rødløken has i. avkjøl



KÖFTE av Lammekjøttdeig

800 g  Lammekjøttdeig Vare nr 461428 EPD 4215349 64 kr per kg
20 g  Vårløk
8 g  Spisscummin
20 g  Hvitløk
5 g  koriander
10 g  Bladpersille
3 g  Cayenne pepper
2 g  Salt 
5 g  Paprika pulver
 Tynnbrød/libanesisk brød

Finhakk vårløk, koriander, bladpersille. Bland dette inn i kjøttdeig og smak til med salt og 
krydderene. Elt dette sammen. Lag baller på ca 120 g og og trykk dette ut på en pinne/spyd i en 
sylynder form. Stek KÖFTEN på medium varme i ca 12 min.
  
Yogurt dressing 
2 dl  Gresk yogurt
2 dl tahini 
5 g Sriracha
3 g sitronsaft
Yogurt og tahini blandes sammen og smakes til med Sriracha og sitronsaft til ønsket styrke.

Couscous med tomat, agurk, mynte
250 g Couscous
80 g tomat
80 g agurk
8 g Mynte

Kok couscous etter anvisning på pakken og avkjøl. Bruk en gaffel til å gjøre couscousen luftig.
Kutt tomat og agurk i terninger og fin hakk mynte. Bland dette forsiktig inn i couscousen.

Anrett retten på tynnbrød med litt yoghurtdressing, couscous i bunn med KÖFTE over. Avslutt med 
litt mere yoghurtdressing og urter.


