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FAKKELGAARDEN
fra drøm til virkelighed

Ideen til Fakkelgaarden opstod i starten af 1990’erne, da købmand Hans Frede Fleggaard oplevede et stigende 
behov for et fast og meget gerne eget sted, hvor man kunne mødes med kunder og forretningsforbindelser. Således 
opstod tanken om at etablere et lokalt sted med mad på allerhøjeste niveau og med udsøgt betjening.  

Disse overvejelser faldt sammen med, at en af Kollunds særdeles interessante bygninger var blevet sat til salg. 
Bygningen fra 1930’erne havde bl.a. fungeret som rekreationshjem for sårede soldater under anden verdenskrig 
og senere som vandrehjem. Hans Frede Fleggaard så hurtigt potentialet i dette unikke sted og var klar til at vække 
bygningerne fra deres tornerosesøvn. Skønt beliggende på en bakketop ved vandet bød stedet på en pragtfuld 
udsigt over Flensborg Fjord samt masser af charme og historisk vingesus fra Gendarmstien, der indtil 1958 gik langs 
kystlinjen blot et stenkast fra Fakkelgaardens karakteristiske gule bygninger.

Med familiens opbakning gik Hans Frede Fleggaard derfor i gang med at gøre drøm til virkelighed og var drivkraften 
bag dette ambitiøse projekt. Ejendommen blev erhvervet, og kort tid efter kunne det store arbejde begynde. På 
det tidspunkt eksisterede end ikke navnet endnu, men med masser af flid og ildhu samt familiens uvurderlige hjælp 
blev det tidligere vandrehjem snart forvandlet til gourmetrestaurant og hotel. I sommeren 1992 kunne det nye 
sønderjyske gastronomiske fyrtårn Fakkelgaarden slå sine døre op for første gang og har lige siden overrasket og 
glædet kvalitetsbevidste gourmetganer fra nær og fjern.
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Når man nærmer sig Hotel og Restaurant Fakkelgaarden i sønderjyske Kollund - kørende på en af Danmarks smuk-
keste kyststrækninger, Fjordvejen - er scenen sat til helt store oplevelser. Her ligger Fakkelgaarden på en bakketop 
med ugenert panoramaudsigt over den smukke Flensborg Fjord, hvorfra man kan følge med i livet på vandet og 
den storslåede natur.

Det aflange bygningskompleks med det karakteristiske tårn indeholder både anmelderrost gourmetrestaurant og 
hotel med 26 flotte værelser, der er maritimt indrettet inspireret af den unikke beliggenhed direkte ved fjorden.

Siden 1992 har Fakkelgaarden stået for et kompromisløst fokus på kvalitet og særlige gastronomiske oplevelser. 
Det har været et kvart århundrede præget af lidenskab og dedikeret jagt på store smagsoplevelser, der forener 
sønderjyske madtraditioner med international klasse – altid tilberedt af årstidens allerbedste råvarer. De friske 
lokale ingredienser og indflydelsen fra sønderjyske traditioner giver Fakkelgaardens fransk inspirerede menukort et 
særligt twist, der er med til at give husets gæster helt uforglemmelige oplevelser.

25 AF DE BEDSTE
Med 25 år på bagen er Fakkelgaarden efterhånden en af landets mest traditionsrige gourmetrestauranter, og det 
synes vi, der er god grund til at fejre. Derfor har vi udgivet denne jubilæumsbog, hvor vi giver et unikt indblik i vores 
allerhelligste - køkkenet - og løfter sløret for hemmeligheden bag 25 af de mest populære retter, der har præget 
det sidste kvarte århundredes gourmetmad på Fakkelgaarden.

Vi ønsker dig god fornøjelse med bogen og håber, at du vil lade dig inspirere af vores lidenskab for gourmetmad 
med et sønderjysk twist. Med bogen har du mulighed for at genopleve nogle af vores mest karakteristiske signatur-
retter og genskabe dem derhjemme. Så sæt rammerne for en hyggelig aften med godt selskab og mærk, hvordan 
passionen for gourmetmad breder sig i dit køkken.  

Vil du derimod hellere overlade tilberedning af gourmetmad af de allerbedste råvarer samt udsøgt service til os, vil 
vi hellere end gerne forkæle dig og glæder os til at byde dig velkommen igen næste gang. Behold da bogen som et 
minde om et dejligt besøg på Fakkelgaarden. 

Stor gourmethilsen
Fakkelgaarden

ET KVART ÅRHUNDREDE
med gourmetoplevelser
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VI GLÆDER OS TIL AT 
BYDE VELKOMMEN

på Fakkelgaarden
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Uanset om anledningen er personlig forkælelse, en god forretningsaftale eller af selskabelig karakter byder Fakkelgaarden 
på de perfekte rammer, når det gerne må være luksuriøst og lidt ud over det sædvanlige. Med sans for detaljen sørger 
vores erfarne team for, at dine særlige lejligheder store som små forløber helt perfekt og uden bekymringer.

Arrangementer og ophold - Fakkelgaarden byder hele året på varierende specialarrangementer og opholdspakker 
med noget for enhver smag. Arrangementerne annonceres løbende på hjemmesiden og er særdeles efterspurgte. 
Derudover er de skiftende opholdspakker, der er inspireret af årstiden eller særlige begivenheder, et tilløbsstykke.

Selskaber - På Fakkelgaarden får I en skræddersyet fest. Med udgangspunkt i jeres ønsker sørger vi for at give jer en ufor-
glemmelig dag med fantastisk mad serveret af vores dygtige og nærværende tjenere. I sommermånederne inddrager vi 
gerne vores store solterrasse, som det perfekte sted til receptioner eller som udsøgt ramme omkring en aperitif.

Møder - Fakkelgaarden tilbyder de perfekte rammer for møder med op til 50 deltagere. Kombinationen af moderne 
mødefaciliteter, anmelderrost gourmetmad samt 4-stjernet overnatning giver dig som mødearrangør mulighed for at 
tilrettelægge et professionelt og individuelt tilpasset mødeforløb.   

Private Dining - Er Fakkelgaardens mulighed for en sammenkomst under mere private forhold som f.eks. en bestyrelses-
middag eller en privat mærkedag. Vi dækker op i den stemningsfyldte Fjordsalon med plads op til 14 personer, der byder 
på udsigt over Flensborg Fjord og egen udgang til solterrassen. 

FAKKELGAARDEN
perfekte rammer til dine særlige øjeblikke
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GASTRONOMI
med lokale råvarer

Fakkelgaardens hjerte er det åbne køkken, hvor det især er de friske lokale råvarer og indflydelsen fra de sønderjyske 
traditioner, som giver maden et helt særligt twist og sikrer vores gæster fra nær og fjern uforglemmelige oplevelser. 
Inspirationen til retterne kommer både fra det franske og det lokale køkken, og ved at kombinere det bedste af to 
verdener, skabes Fakkelgaardens enestående stil, der giver overraskende og enestående smagsoplevelser.

Chefkok Esben Krogh og Souschef Casper Depka Carstens
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Tårnrestauranten strækker sig over to etager 

med pragtfuld fjordudsigt for op til 40 personer.

I den nederste tårnrestaurant er der frit udsyn til det åbne køkken
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På Fakkelgaarden går gourmetmad hånd i hånd med ædle druer, og vi tilbyder derfor nøje afstemte og omhyggeligt sammen-
satte vin- eller saftmenuer til vores skiftende gourmetmiddage. På lige fod med køkkenets filosofi går vi målrettet efter den 
ypperste kvalitet og håndplukker vine, der afspejler vinområdets karakteristika og vinproducentens lidenskab for at dyrke 
store smagsoplevelser. Alternativt tilbyder vi en udsøgt saftmenu, der indeholder storslåede og som oftest økologiske safte, 
der ligeledes på raffineret vis fuldender den samlede smagsoplevelse.

VINKÆLDER
Som et af få steder i Danmark har Fakkelgaarden stadig en rigtig vinkælder, hvor den store vinsamling opbevares under helt 
perfekte betingelser. Den smukt indrettede vinkælder ligger med kort afstand til restauranten og baren og indtager derfor 
en central rolle i huset. Her er alle gæster velkomne til at kigge ned, og vintjeneren hjælper gerne med at finde den rette vin 
til middagen. Vinkælderen bruges ligeledes til at afholde vinsmagninger, og mange herlige aftener starter med en aperitif og 
Fakkelgaardens hjemmelavede snacks i den stemningsfyldte vinkælder.   

VINSAMLING OG VINKORT
Fakkelgaardens vinkælder byder på en stor samling af spændende vine fra Europa samt resten af verden med et udvalg på 
omkring 500 forskellige kvalitetsvine i alle segmenter. Her lagres store klassikere fra Bordeaux og Bourgogne side om side 
med moderne kultvine eller spydspidser fra den nye vinverden som eksempelvis Nordamerika eller Australien.  

Samlingen er et udtryk for vores ønske om at kunne tilbyde et velfunderet vinkort, der dels favner bredt inden for europæ-
iske vine, dels fokuserer på nøje udvalgte oversøiske kvalitetsvine. Det alsidige vinkort med plads til både nicheproducenter  
samt nogle af de mest eftertragtede vine sikrer, at der er noget for enhver smag og til enhver af køkkenets kreationer.  

Fælles for alle Fakkelgaardens vine er, at vi stiller de højeste kvalitetskrav. Derfor er det ikke altid de dyreste vine, der finder 
vej til vinkortet, men altid de bedste. Vi er med andre ord stolte af hver eneste vin og lægger vægt på, at vinen til maden altid 
er en god oplevelse uanset om den serveres i forbindelse med en private dining eller til et større selskab. 

Denne kvalitetsstandard sikrer vi sammen med vores leverandører, der med deres store erfaring bistår med at finde de 
bedste vine fra nord til syd og fra øst til vest. Samarbejdet med vores betroede leverandører foregår i øjenhøjde, og mange 
af de langvarige relationer besøger jævnligt Fakkelgaarden i forbindelse med vores populære temaaftener.

DRUERNE
til maden
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Pejsestuen ”Den blå Gendarm” er stedet, man mødes før og efter en god middag. Nyd konditorens hjemmebag og 
små lækre chokolader sammen med en friskmalet stempelkaffe eller en skøn kop te om eftermiddagen. 

Pejsestuen er desuden det perfekte sted at nyde en aperitif eller fuldende en god middag med en de mange udsøgte 
specialiteter i den velassorterede bar. 

FAKKELGAARDEN
” Den blå Gendarm”
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Et af de 26 lyse og maritimt indrettede værelser med pragtfuld fjordudsigt
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FAKKELGAARDEN
ønsker godmorgen og bon appetit

Fakkelgaardens berømte morgenkomplet følger med alle overnatninger og sætter det kulinariske punktum for et 
skønt gourmetophold. Den overdådige morgenmad serveres i flere serveringer, og vi anbefaler at afsætte god tid 
til at nyde dagens første måltid, der bl.a. indeholder :

 

// Hjemmebagt brød

// Hjemmelavet müsli

// Vagtelspejlæg

// Hjemmerøget laks

// Udvalg af sønderjyske pølsespecialiteter

//  Danske økologiske oste

// Frisk frugt

// Juice, kaffe & te
 

Velbekomme

Fakkelgaardens berømte morgenkomplet 

følger med alle overnatninger



2928

På de kommende sider giver vi et indblik i vores køkken og løfter sløret for hemmeligheden bag 25 retter, der har 
været med til at gøre Fakkelgaarden til dét, det er i dag. Igennem tiden har vi haft mange glade og tilfredse gæster, og 
ofte er vi blevet spurgt om opskrifter på de enkelte retter. 

Det opfatter vi som et kompliment og under udvælgelsesprocessen af retterne, har vi derfor lagt stor vægt på, hvilke 
retter vi er blevet spurgt mest til igennem tiden. Det er der kommet en skøn blanding af klassiske signaturretter og 
kulinariske højdepunkter ud af, der hver især er kendetegnende for Fakkelgaardens køkken. 

FAKKELGAARDEN
25 af de bedste opskrifter 
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MÜSLI
med kokos og sesam

INGREDIENSER:
145 g havregryn
50 g kokosmel
50 g hakkede hasselnødder
2 spsk. sesamfrø
125 g brun farin

1 dl vand
2 spsk. honning
1 dl neutral olie
Revet skal af 1 appelsin

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser røres godt sammen. Herefter bredes massen jævnt ud på en bageplade og bages 
ved 160 grader. Hvert 10. minut tages müslien ud og røres rundt. Bages til müslien er gylden og 
sprød. I alt ca. 30 minutter.

Opbevares i en lufttæt beholder.

BAGT MÜSLI

MÜSLI
med hindbær og havtorn

INGREDIENSER:
1 dl havregryn
1 dl lyse sesamfrø
1 dl hvedeklid
1 dl hakkede nødder
1 dl solsikkefrø
1 dl rørsukker

1 dl vand
½ dl neutral olie
1 dl frysetørret hindbær
1 dl frysetørret havtorn
1 dl kokosflager

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser undtagen hindbær, havtorn og kokos blandes sammen og bredes jævnt ud på en 
bageplade. Bages i ovnen ved 160 grader i 15 minutter. Lad müslien køle af og vend herefter hind-
bær, havtorn og kokos i. Kan erstattes af andre tørrede bær efter smag og behag.

Opbevares i en lufttæt beholder.

BAGT MÜSLI
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ALTERNATIVER TIL SMØR
krydderfedt, hytteost og persilleolie

INGREDIENSER:
200 g svineflomme
40 g røget spæk
40 g andefedt
30 g græskarkerneolie
1 løg
1 æble 

Salt og peber
Tørret og skåret merian
Stødt kommen
Stødt enebær
Stødt koriander

FREMGANGSMÅDE:
Svineflomme og røget spæk køres igennem en kødhakker og kommes i en gryde og sættes over svag 
varme til fedtet smelter.  Varmen skrues lidt op, så fedtet står og simrer til der dannes ”fedtegrever”.  
Når ”greverne” er sprøde (tager ca. 45 min.), sigtes de fra og kommes på fedtsugende papir. Løg og 
æble køres igennem kødhakkeren og presses fri for væde. Kommes i fedtet og simrer til det er gyldent. 
Sigtes fra og kommes ligeledes på fedtsugende papir. 

Fedtet tilsættes andefedt og græskarkerneolie og stilles på køl. Når fedtet begynder at stivne, er det 
vigtigt, at man rører i det. Merian, kommen, enebær, koriander og ”fedtegrever” samt løg og æble tilsæt-
tes, smages til med salt og peber. Det er meget vigtigt, at krydderier og ”fedtegrever” tilsættes, inden 
fedtet ”sætter” sig for meget, ellers er det umuligt at røre rundt. Kommes på sylteglas eller lignende 
og opbevares på køl.

Holdbarhed: ca. 1 måned ved 5 grader.

KRYDDERFEDT

INGREDIENSER:
250 g plukket og skyllet 
persille
2 knuste fed hvidløg
100 g ristede pinjekerner 

300 g olivenolie
10 g Vesterhavsost
Fint revet skal af ½ citron
Lidt salt

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blendes til en ensartet jævn masse. Smag til med salt.
Serveres til godt friskbagt brød som alternativ til smør.

PERSILLEOLIE

INGREDIENSER:
500 g hytteost
½ agurk
5 store radiser
1 bdt. purløg

Skal af ½ citron
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE:
Hytteosten drænes i en sigte og stilles på køl natten over. Agurk og radiser skylles og rives på den 
grove side af et rivejern. Pres væske ud af de revne grøntsager og rør dem sammen med hytteosten. 
Purløg skylles, snittes fint og tilsættes sammen med revet citronskal. Smag til med salt og peber.

Serveres til godt friskbagt brød som alternativ til smør.

HYTTEOST
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HØSTBRØD OG MALTBRØD

SURKÅLSBRØD

4 baguettes eller 40 kuvertbrød

ca. 40 kuvertbrød

INGREDIENSER:
8 dl vand
10 g gær
1 kg Skærtoft Mølle Ølandshvede

2 spsk. salt
2 spsk. neutral olie

INGREDIENSER:
8 dl vand
10 g gær
800 g Skærtoft Mølle Ølandshvede
100 g havregryn
50 g mandelmel

50 g hakkede nødder
3 spsk. salt
1 spsk. mørk malt
2 spsk. neutral olie

INGREDIENSER:
5 ½ dl vand
15 g gær
750 g yoghurt naturel
25 g salt

150 g rugmel
750 g hvedemel
190 g surkål

FREMGANGSMÅDE FOR BEGGE BRØD:
Alle ingredienser blandes med håndkraft (røres med en ske). Lidt olie hældes på dejen, og den ven-
des rundt én gang. Dejen skal nu dækkes med et klæde og hæve lunt i en time. Dejen slås ned (røres 
med en ske), dækkes med klædet og hæver i en time. Dette gentages to gange mere (tre gange i alt). 
Dejen kan nu bruges med det samme eller filmes og gemmes på køl i op til to dage.

Dejen hældes ud på en meldrysset bordplade, og der drysses mel ovenpå dejen. Ovnen varmes op 
til 250 grader med bageplader i.  Uden at røre mere ved dejen, skæres den i små stykker, som sættes 
direkte over på de meget varme bageplader. Bages ved 250 grader i 10-12 minutter for kuvertbrød, 
8 - 10 minutter mere for baguettes. Bages godt gyldne for optimal smag.

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes sammen og køres på røremaskine i 10 minutter ved høj hastighed. Dejen 
stilles på køl til dagen efter. Dejen vendes ud og fordeles i smurte aluminiums-muffinsforme. Lad 
brødene hæve til dobbelt størrelse under et klæde. Bages herefter ved 225 grader i 15 minutter.

HØSTBRØD

SURKÅLSBRØD

MALTBRØD
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GRÆSKARSUPPE
cremet og krydret

INGREDIENSER:
500 g klargjort græskar
2 skalotteløg
1 fed hvidløg
1 spsk. smør
1 lille frisk chili
½ tsk. paprika
½ l hummerfond eller hønsefond

½ tsk. knust koriander
½ dl sherry vineddike
½ l fløde
Saft af en appelsin
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE:
Græskar, løg og hvidløg skæres i mindre stykker. Smelt smørret i en gryde og tilsæt grøntsagerne 
samt chili og krydderier. Lad det simre i smørret i 5 minutter, uden at det begynder at tage farve. 

Tilsæt vineddike og lad det koge op. Herefter tilsættes fond og fløde, og suppen simrer en halv 
times tid. Suppen blendes grundigt til den får en helt glat konsistens og smages til med salt, peber 
og friskpresset appelsinsaft.

4 PERSONER
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HUMMERBISQUE
med et strejf af chili

INGREDIENSER:
1 kg skaller fra hummer  
eller jomfruhummer
1 gulerod
1 porre
½ fennikel
2 løg
1 hvidløg
2 laurbærblade

2 stjerneanis
10 peberkorn
2 spsk. tomatkoncentrat
1 knsp. tørret chili
Lidt olie
½ l hvidvin
1 l fløde
1 l sødmælk

FREMGANGSMÅDE:
Varm en tykbundet gryde op med lidt olie i. Heri brunes skallerne samt rensede og udskårne 
grøntsager. Tilsæt tørrede krydderier samt tomatkoncentrat. Når det hele har taget lidt farve efter 
et par minutter, tilsættes hvidvinen og koges ind til det halve. Herefter tilsættes vand, så skaller og 
grøntsager er dækket. Suppen simrer nu en times tid, hvorefter skaller og grøntsager sigtes fra.

Suppe, fløde og mælk hældes sammen i gryden og koges ind til den halve mængde.

Smag den færdige suppe til med salt, peber og lidt friskpresset citronsaft.

4 PERSONER
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JORDSKOKKESUPPE
silkeblød og nøddeagtig

INGREDIENSER:
1 kg skrællede jordskokker
1 løg
2 fed hvidløg
50 g smør

1 l god bouillon
½ l mælk
½ l fløde
Salt, peber og lidt citronsaft

FREMGANGSMÅDE:
Jordskokker, løg og hvidløg skæres groft og sauteres i smør. Bouillonen tilsættes, og jordskokkerne 
koges helt møre i ca. 20 min. Herefter tilsættes mælk og fløde, og suppen gives et opkog. 

Suppen blendes grundigt til en helt glat konsistens og smages til med salt, peber og lidt friskpresset 
citronsaft.

4 PERSONER
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SOLÆG 
klassisk og letsaltet

INGREDIENSER:
10 hønseæg 
Skallerne fra 3 løg
1 l vand
200 g salt 
Olie

Eddike
Dijon sennep
Tabasco
Engelsk sauce

FREMGANGSMÅDE:
Hønseæggene koges i 20 minutter. Vand, salt og løgskaller koges op og stilles til side. Køl æggene i 
koldt vand og rul hver enkelt æg med flad hånd på køkkenbordet, således skallen krakelerer hele 
vejen rundt. 

Æggene opbevares herefter på køl i saltlagen, hvor de langsomt tager smag og farve fra lagen. 

Efter en uges tid vil æggene have en flot overflade, men kan med fordel gemmes et par uger mere. 
Kan anvendes som garniture til en kold ret, eller på klassisk vis som en letsaltet snack. 

Ved servering pilles æggene og deles i to.  Tag blommen ud og fyld fordybningen med lidt olie, eddike, 
sennep, tabasco og engelsk sauce. Genplacér blommen og servér.

10 PERSONER
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RØGNING AF DÅDYR

HJEMMERØGET DÅDYR

vildt lækkert

med rødbede, hyldeblomst og trøffel

INGREDIENSER:
1 dådyrkølle 
1 bdt. frisk timian
10 fed hvidløg
Havsalt

Bøgesmuld
God tid…

INGREDIENSER:
16 tynde skiver røget dådyr
8 skiver hjemmesyltede rødbeder
2 spsk. hyldeblomsteddike
1 past. æggeblomme
2 dl smagsneutral olie

Salt og peber
Blandede salater
Rodfrugtchips
Frisk trøffel
God olivenolie

FREMGANGSMÅDE:
Køllen parteres og deles op i de enkelte udskæringer. En bradepande drysses med et fint lag havsalt, 
herpå fordeles kviste af frisk timian og kvaste fed af hvidløg. Kødstykkerne fordeles ovenpå og drys-
ses med et fint lag havsalt. Kødet opbevares nu på køl i 2 døgn.

Det færdigt saltede kød røges over bøgesmuld i en røgeovn ved max. 15 grader.
Det afhænger af kødstykkernes størrelse, hvor længe de skal røge. Det tager typisk 36 timer at 
frembringe det færdige resultat.

FREMGANGSMÅDE:
Eddike, æggeblomme og 2 spsk. vand piskes godt sammen, neutral olie piskes i lidt af gangen. Når 
mayonnaisen er tyk og cremet, smages den til med salt og peber og evt. lidt mere eddike.

Anret skiver af røget dådyr med små stykker syltet rødbede og små dutter mayonnaise.

Pynt med salater, rodfrugtchips og friskrevet trøffel.  Til sidst stænkes lidt god olivenolie over retten. 

RØGNING AF DÅDYR

4 PERSONER
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LOKALE TOMATER
med bakskuld, sortbyg og persilleolie

INGREDIENSER:
500 g blandede tomater
100 g sortbyg fra Skærtoft Mølle
½ dl koldpresset økologisk rapsolie
100 g smør
1 bakskuld
Salatblade og friske krydderurter
2 forårsløg

1 bdt. purløg 
Skal af ½ citron
Lidt salt
1 bdt. persille
1 dl olivenolie
1 fed knust hvidløg

FREMGANGSMÅDE:
Tomaterne skylles og skæres i skiver. De små skæres i halve. Sortbyg koges møre i usaltet vand, det 
tager 40-50 minutter. Herefter sigtes vandet fra, og byggen krydres med lidt salt. Bakskulden fileteres, 
og fileterne skæres i små tern. Smørret smeltes i en gryde, til det begynder at brune. De mørke 
nister i bunden sigtes fra, og smørret blandes med rapsolien. 

Forårsløg og purløg skylles og skæres fint. Herefter vendes det sammen med smør og olie. Tilsæt 
bakskuld, citronskal, sortbyg og salt. Persillen skylles og plukkes. Blendes herefter med olie og hvidløg 
til olien er flot grøn. Persilleresterne sigtes fra, og olien smages til med fint salt. 

Tomaterne anrettes lidt spredt på en tallerken. Bakskuldsaucen lunes et kort øjeblik, og et par ske-
fulde fordeles ud over tomaterne. 

Pynt med et par salatblade og lidt friske krydderurter. Til sidst dryppes lidt persilleolie over retten, 
således det blander sig med saucen.

4 PERSONER
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RØGNING AF LAKS

HJEMMERØGET LAKS

resultatet af fem forventningsfulde døgn 

med estragoncreme og hvide asparges

INGREDIENSER:
1 hel økologisk lakseside på ca. 2 kg
100 g havsalt

Bøgesmuld 
God tid…

INGREDIENSER:
4 skiver røget laks af 2 cm tykkelse
4 tykke hvide skrællede asparges
4 dl mælk
5 æggeblommer
50 g Maizena
1 bdt. frisk estragon

25 g sukker
2 spsk. estragoneddike
4 dl kvark
Salt og peber
friskpresset citronsaft
Salat og krydderurter

FREMGANGSMÅDE:
Laksen fileteres, fileterne pudses ikke af og benene fjernes ikke før laksen er færdig røget. Salten 
fordeles på kødsiden af fileterne og disse opbevares på køl natten over. 

Dagen derpå fyldes bunden i en røgeovn med bøgesmuld og antændes i den ene ende. Her får lak-
sen lov til stille og roligt at røge ved maksimalt 10 grader. Det tager 12-18 timer for ovnen at brænde 
ud. Denne proces gentages tre gange, hvorefter laksen er færdig tilberedt og klar til servering.

FREMGANGSMÅDE:
Æggeblommer, Maizena og mælk piskes sammen i en gryde og varmes op under omrøring. Når 
cremen tykner og bobler en enkelt gang, tages den fra varmen. 

Lad cremen køle af i ti minutter, rør i den et par gange.

Estragon, sukker, eddike og kvark tilsættes, og cremen piskes til ensartet konsistens.
Smages til med salt, peber og citronsaft.

De skrællede asparges blancheres i 5-7 minutter i vand tilsat lidt salt og sukker. 
Afkøles i isvand.

Den røgede laks og asparges anrettes med estragoncremen og pyntes med salater og krydderurter.

RØGNING AF LAKS

4 PERSONER
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Som vi serverede den for 
H. M. Dronning Margrethe 2. i 2015

TERRINE AF UNGHANE 
med landskinke og jomfruhummer

INGREDIENSER:
10 Gråstener unghanebryst 
uden skind
20 jomfruhummerhaler
12 skiver Åbenrå landskinke
8 dl fløde
6 blade udblødt husblas
1 bdt. hakket purløg
20 skrællede hvide asparges

2 dl lagereddike
2 dl vand
2 dl sukker
20 hjertesalatblade
Lidt friseesalat
Lidt spiselige blomster

FREMGANGSMÅDE:
Til denne ret skal bruges en terrine- eller rugbrødsform. 
Terrineformen fores med køkkenfilm og landskinke. Steg unghanebrysterne let på panden, og steg 
dem færdige i ovnen, til de er gennemstegte. Lad dem køle af og skær dem i fire strimler på langs. 
Steg jomfruhummerne ca. et minut på hver side og lad dem køle af. Begge dele krydres med salt 
og peber.

Fløden koges ind til det halve, og husblassen smeltes heri. Når massen er kølet af, smages til med 
salt, peber og purløg.

Jomfruhummer og unghane lægges i terrinen på skift som en mosaik, hæld fløden over og luk land-
skinken henover. Stilles på køl under pres natten over.

De hvide asparges koges næsten møre i letsaltet vand i 3-4 minutter. Læg asparges i en beholder og 
overhæld dem med kold syltelage lavet af lige dele eddike, sukker og vand. Opbevares på køl. Lad 
dem trække minimum to døgn før brug.

Læg en syltet asparges i et hjerteblad, top med marineret friseesalat og pynt med spiselige blomster.

CA. 15 SKIVER
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HAVTASKE STEGT PÅ BEN
med porre, løg og sennepsvinaigrette

INGREDIENSER:
1 havtaskehale à ca. 1 kg
1 porre
4 zitauer løg
100 g hele hasselnødder
1 spsk. grov sennep
1 spsk. sød fransk sennep
1 spsk. æblecidereddike

1 spsk. honning 
Saften af 1 citron
1 dl koldpresset økologisk 
rapsolie 

1 tsk. havsalt
1 bdt. kørvel

FREMGANGSMÅDE:
Havtasken afpudses for skind og hinder, gnides med lidt olie og krydres med fint salt. Steg havtasken 
på en pande ved høj varme, to minutter på hver side. Skru lidt ned for varmen og steg 3-4 minutter 
mere på hver side. Stik i kødet med en kødnål, når der ikke længere er modstand, er fisken færdig. 
Lad den færdige fisk trække på skærebrættet et par minutter og skær herefter langs rygbenet og 
frigør de to fileter. Del i portioner.

Skær top og bund af porren. Midterstykket skylles grundigt og skæres herefter i otte tykke skiver. 
Løgene deles på midten med skræl på. På en varm pande med lidt olie placeres porre og løg med 
skærefladen nedad. Lad dem stege ved middel varme 10-15 minutter, til de har fået en flot gylden 
stegeskorpe. Skrællen kan nu løftes af de halve løg. Løg og porre vendes om og bliver i panden, som 
nu tages af varmen.

Hasselnødderne bages gyldne i ovnen i ca. 15 minutter ved 160 grader. Lad nødderne køle og gnid 
så vidt muligt hinderne fra. Nødderne hakkes groft med en kniv.

Vinaigretten blandes ved at citronsaft, eddike, sennep, honning og salt piskes sammen. Herefter 
tilsættes olien i en tynd stråle under omrøring.

De lune porrer og løg vendes med vinaigretten samt grofthakket kørvel.

Anret den saftige havtaske på de marinerede grøntsager, drys med hasselnødder og pynt med et 
par flotte kørvelkviste.

4 PERSONER
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SPRØD PIGHVAR
med tomat

INGREDIENSER:
2 pighvarfileter à ca. 200 g
100 g fiskefars
1 æggehvide

10 ovnbagte tomater
4 ark brickdej eller filodej 
20 blade babyspinat

FREMGANGSMÅDE:
Pighvarfileterne gives et snit således, at de kan bredes ud til dobbelt størrelse. Et stykke brickdej 
smørres med et tyndt lag fiskefars, herpå placeres en udbredt filet og et tyndt lag fars smøres 
ovenpå fileten. Skyllede spinatblade lægges i et lag ovenpå farsen, og herpå lægges en stribe bagte 
tomater. Dejen og fisken rulles nu forsigtigt, men stramt til en rulle. Rullen placeres på et nyt stykke 
brickdej og rulles ind i den. Skær den overflødige dej fra i begge ender.

Steg rullen på en pande i lidt olie, vend den regelmæssigt. Når rullen er gylden hele vejen rundt,  
steges den færdig i ovnen 5 minutter ved 180 grader.

Lad rullen trække på skærebrættet et øjeblik, inden den skæres i passende stykker med en skarp 
brødkniv og serveres.

4 PERSONER
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PIGHVAR MED SELLERI
hasselnødder og æblesirup

INGREDIENSER:
4 pighvarfileter à 150 g
200 g skrællet knoldselleri
1 dl fløde
2 stænger bladselleri
1 madæble

100 g hasselnødder
1 dl brunet smør
1 dl ufiltreret æblemost
1 dl hønsefond
Saften af ½ citron

FREMGANGSMÅDE:
Det skrællede selleri skæres i 6-8 stykker og koges helt mørt i letsaltet vand. Vandet hældes fra, og 
sellerien dampes helt tør i gryden. Herefter tilsættes fløden og gives et opkog.

Hæld selleri og fløde i en blender og blend det til en glat og ensartet konsistens. Smag til med salt 
og peber.

Æblemost og hønsefond hældes sammen i en lille gryde og koges ind til sirupkonsistens. Smages til 
med citronsaft og salt.

Hasselnødderne bages i ovnen ved 160 grader i 20 minutter til de er flot gyldne. Lad dem køle et 
øjeblik, gnid hinderne af og del dem i to med en kniv.

Bladselleri skrælles med en kartoffelskræller, toppene gemmes til pynt. Stængerne skæres i små ens 
tern, det samme gøres med æblet.

Pighvarfileterne steges på en varm pande i lidt neutral olie. Efter 2-3 minutter, når stegefladen er 
flot gylden, slukkes for varmen og fisken vendes om. Lad stykkerne trække 2-3 minutter på panden 
inden servering. Krydres med salt og peber.

Selleri, æble og hasselnødder blandes med det lune brunede smør, smages til med lidt salt og forde-
les rundhåndet over selleripuréen ved anretning.

Pynt med selleribladene og slut af med en skefuld æblesirup. 

4 PERSONER
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GRÅSTENER LANDKYLLING
med stuvet grønkål, peberrod og tørrede solbær

INGREDIENSER:
2 landkyllingebryster
4 kviste grønkål, spæde topskud
1 spsk. frysetørret solbær
75 g smør
25 g mel

6 dl mælk
½ tsk. sukker
2 spsk. lagereddike
50 g frisk revet peberrod
1 pære

FREMGANGSMÅDE:
Kog eddike og sukker op og hæld det over pæreternene og lad det trække et par timer.

Kyllingebrysterne brunes godt af på en pande, krydres med salt og peber og steges færdige i ovnen 
i ca. 10 minutter ved 170 grader.

Blanchér grønkålen i kogende, letsaltet vand i ca. et minut og køl straks herefter af i koldt vand.

Smørret smeltes i en gryde, mel tilsættes og piskes til en smørbolle. Tilsæt mælk og pisk over svag 
varme til saucen har fået konsistens og melsmagen er kogt ud.

Smag til med salt, sukker og eddike. Til sidst tilsættes det friske peberrod, saucen gives et opkog og 
stilles til side i en time, før peberroden sigtes fra.

Vend grønkålen i saucen og server straks, drys med havsalt og tørrede solbær.

Anret med ekstra sauce samt de syltede pæretern. 

4 PERSONER
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DANSK SVINEKAM 
i sønderjysk landskinke med skank, kæbe og skum på surkål

INGREDIENSER:
600 g svinekam
200 g braiseret svineskank 
skåret i små tern
4 svinekæber
4 store skiver røget sønderjysk 
landskinke
Lidt fedtnet
150 g hønsesoufflefars
3 dl rødvin

4 dl kalvefond
200 g rensede grøntsager (f.eks. 
selleri, gulerod, porre og løg)

Frugteddike
2 ½ dl surkålssaft
100 g pasteuriserede ægge-
hvider

Lidt Maizena
Smør, olie, salt og peber
Knust flæskesvær

FREMGANGSMÅDE:
Brun svinekæberne i lidt olie i en gryde, krydr godt med salt og peber. Tilsæt rødvin og reducér 
til det halve. Kom fond på sammen med urterne, og lad det simre under låg ved svag varme, til 
kæberne er helt møre (ca. 1 ½ time). Tag kæberne op, sigt saucen, kog den godt igennem og skum 
den grundigt for fedt. Montér med en spsk. koldt smør og smag til med frugteddike, salt og peber.

Kog surkålssaften op, og jævn den med Maizena, til den får en cremet konsistens. Smag til med salt 
og peber. Tilsæt æggehvide og kom det på en chiffonflaske (med en patron). Hold den lun.

Bred fedtnettet ud (2 stykker af 30 x 20 cm) og dæk dem med 2 skiver skinke hver.

Rør tern af skanken sammen med farsen og kom den på skinken i midten med en bredde på 4 cm. 
Del svinekammen i to på langs og kom stykkerne oven på farsen og pak det hele stramt ind i fedt-
nettet. Brun den indpakkede svinekam af på en pande ved svag varme og steg den færdig i ovnen 
ved 160 grader i ca. 15 min. Lad den trække i mindst 15 min inden servering.

Anret en skive af kammen sammen med en svinekæbe.  Anret sauce og skum på tallerkenen og drys 
knust flæskesvær over retten.

4 PERSONER
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KALVEMØRBRAD
med saltet brissel

INGREDIENSER:
800 g kalvemørbrad,  
midterstykket

300 g kalvebrisler
50 g groft salt
½ l andefedt
2 kyllingebryster

1 æg
2 dl fløde
Lidt fedtnet
Kødsnor
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE:
Brislerne renses for hinder og udvandes godt. Duppes tørre med køkkenrulle og drysses med groft 
salt på begge sider, stilles på køl til dagen efter.

Brislerne skylles for salt og koges i andefedt i ca. 15 minutter ved svag varme. Lad brislerne køle af 
og skær dem i små tern.

Kyllingebryst skæres i mindre stykker og blendes sejt med lidt salt i en foodprocessor. 

Æg og fløde tilsættes, og massen blendes hurtigt til en ensartet soufflemasse. Tilsæt lidt salt og peber.
Bland brislerne med 2 spsk. soufflemasse, fordel massen på et stykke køkkenfilm og rul det stramt 
til en pølse på 2 cm i diameter. Rul denne ind i et stykke stanniol og pochér i vand i 10 minutter 
og køl af.

Lav et snit på langs i kalvemørbraden, pak brisselrullen ud og læg den ind i mørbraden. Skær even-
tuelt enderne til. Pak mørbraden stramt ind i fedtnet og bind den op med stegesnor.

Kalvemørbraden brunes af på en varm pande i smør og olie, krydres med salt og peber og steges 
færdig i ovnen ved 160 grader i 10 minutter. Lad mørbraden hvile et par minutter, fjern kødsnoren 
og portionér i passende stykker.

4 PERSONER
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HELSTEGT KALVESKANK
med trøffel og grov mos

INGREDIENSER:
1 kalveskank
2 l kalvefond
1 l rødvin
500 g blandede, rensede  
grøntsager (selleri, løg, gulerod, 
porre)

Salt og peber
1 frisk trøffel

FREMGANGSMÅDE:
Kalveskanken krydres godt med salt og peber, brunes herefter i ovnen i en dyb bradepande ved 
200 grader i ca. 15 minutter.

Tilsæt rødvin samt urter og steg yderligere 10 minutter i ovnen. Tilsæt kalvefond og skru ovnen ned 
på 120 grader. Braiser skanken færdig i ovnen, det tager ca. 3 timer. Husk at vende skanken hvert 
kvarter, da den ikke er dækket af væske og ellers vil tørre ud. 

Når skanken er helt mør, sigtes saucen over i en gryde, fjern fedtet og smag til med salt og peber. 
Serveres med grov kartoffelmos, monteret med masser af smør. 

Frisk trøffel høvles over retten ved servering.

4 PERSONER
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DUEBRYST
med syltede kirsebær og morkelsauce

INGREDIENSER:
2 rensede duer
Smør og olie
200 g friske udstenede kirsebær
1 dl portvin
1 dl rødvin
1 dl brun farin
Lidt blandede krydderier
(vanilje, kanel, stjerneanis)

100 g rensede morkler
4 dl fløde
1 dl tør sherry
½ l hønsefond
Salt og peber

FREMGANGSMÅDE:
Duerne brunes på en varm pande i lidt smør og olie, krydres godt med salt og peber. Steges færdige 
i ovnen ved 160 grader i 10 minutter. Lad duerne trække et par minutter, før brysterne skæres fra.

Portvin, rødvin, brun farin samt krydderier koges op og hældes over kirsebærrene.

Hønsefond koges ind til det halve, fløden tilsættes og lad det koge, til det tykner. 

Skru ned for varmen, tilsæt sherry samt de rensede morkler og lad det hele simre et par minutter.
Smag til med salt og peber.

4 PERSONER
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DÅDYR FRA SØNDERHAV
med kvæde og skorzonerrødder

INGREDIENSER:
1 dådyrfilet
4 store kvæder
1 ½ l vand
375 g sukker
50 g smør
4 skorzonerrødder
2 skiver bacon skåret i små tern
1 spsk. hakket persille

1 spsk. honning
2 spsk. frugteddike
3 dl rødvin
5 dl kalvefond
100 g rensede og hakkede 
trompetsvampe

FREMGANGSMÅDE:
Kvæderne skrælles og deles i fire både. Det er en fordel at arbejde med et par engangshandsker på. 
Kernehuset skæres væk - det er vigtig for det færdige resultat, at hele kernehuset fjernes.

Vand og sukker koges op, og kvæderne koges møre heri. Hæld kogelagen fra, denne kan med fordel 
gemmes. Sautér de møre kvæder i smørret og kom det herefter op i en blender. Blendes til en glat 
og ensartet puré.

Skorzonerrødderne skrælles og skæres i aflange strimler på ca. ½ cm tykkelse. Steges gyldne på en 
varm pande i lidt neutral olie. Når de begynder at tage farve, tilsættes de små tern af bacon, og det 
hele steges yderligere et par minutter. Drys med hakket persille og salt inden servering.

Dådyrfileten brunes på en varm pande i lidt neutral olie, krydres med salt og peber og steges fær-
dig i ovnen ved 175 grader i ca. 10 minutter. Tag kødet ud, vend det om, og lad det trække et par 
minutter, før det skæres i passende stykker.

Sauce: 
Lad honningen bruse op i en lille gryde. Tilsæt eddike og reducér lidt. Tilsæt rødvin og reducér til det 
næsten er væk. Tilsæt kalvefond og reducér til det halve. Kom trompetsvampene i og montér det 
kolde smør i saucen. Smag til med salt og peber.

4 PERSONER
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RØDGRØD
med fløde 50%

INGREDIENSER:
500 g frosne jordbær
300 g vand

150 g sukker
50 g glukose

INGREDIENSER:
70 g hindbærpuré
1 ½ blad husblas
30 g sukker

20 g æggeblommer
10 g æggehvider
150 g flødeskum

INGREDIENSER:
60 g koncentreret 
hyldeblomstsaft
Saften af 1 citron
60 g vand

20 g sukker
30 g Poespuma 
Cold (Sosa produkt)

INGREDIENSER:
675 g æggehvider
125 g sukker

1 knivspids vanilje-
sukker

INGREDIENSER:
200 g hindbærpuré
80 g glukose

2 ½ blad husblas

INGREDIENSER:
250 g blandede bær
100 g sukker

Saften af 1 citron

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes sammen og blendes. Køres på ismaskine.

FREMGANGSMÅDE:
Puré og glukose smeltes sammen, husblas udblødes i koldt vand og smeltes i puréen. 
Køles til stuetemperatur og er herefter klar til at overtrække den frosne mousse.

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes og gives et opkog. Rør forsigtig rundt, således at bærrene 
forbliver nogenlunde hele. Kompotten køles og dryppes af i en sigte. 

FREMGANGSMÅDE:
Sukker, blommer og hvider piskes hvidt og luftigt. Hindbærpuréen opvarmes, husblas 
udblødes i koldt vand og smeltes i puréen. Puréen piskes ned i æggemassen, og 
flødeskum vendes forsigtigt i.

Massen fyldes i halvkugleforme og fryses. De frosne mousser placeres på en bagerist 
med en bageplade under. Mousserne overhældes forsigtigt med flydende overtræk 
som ikke er varm.

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blendes sammen med en stavblender og hældes på en chiffonfla-
ske. Tilsæt en patron og ryst flasken godt før brug.

FREMGANGSMÅDE:
Vanilje og æggehvider piskes halvt op, sukker tilsættes og massen piskes til fast konsi-
stens. Med en sprøjtepose sprøjtes massen ud på bagepapir i små dutter.

Bages i ovnen ved 120 grader i en time, uden varmluft.

8-10 PERSONER

SORBET

INGREDIENSER:
50 g mel
50 g blødt smør

50 g sukker

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes sammen. Trykkes ud i et jævnt lag på et stykke bagepapir. 
Bages gyldent i ovnen ved 170 grader i ca. 15 minutter. Lad den herefter køle af, før 
den knuses med en kagerulle og anvendes under isen ved anretning. 

CRUMBLE

MOUSSE

HYLDEBLOMST CHIFFON

VANILJEMARENGS

OVERTRÆK

BÆRKOMPOT

Elementer brugt i denne ret: Jordbærsorbet, crumble, hindbærmousse, hindbærovertræk, bærkompot, hyldeblomstchiffon, vaniljemarengs, 
udvalg af friske bær

Serveres med frisk fløde, gerne 50%
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SKOVBÆR
med lakrids og brombær

INGREDIENSER:
500 g frosne brombær
200 g vand

130 g sukker
50 g glukose

INGREDIENSER:
70 g brombærpuré
1 ½ blad husblas
30 g sukker

20 g æggeblommer
10 g æggehvider
150 g flødeskum

INGREDIENSER:
200 g kranse xx
100 g sukker

2 tsk. lakridspulver
½ dl æggehvide

INGREDIENSER:
130 g fløde
150 g mælkechokolade

10 g lakridspulver

INGREDIENSER:
200 g brombærpuré
80 g glukose

2 ½ blad husblas

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes sammen og blendes. Køres på ismaskine

FREMGANGSMÅDE:
Puré og glukose smeltes sammen, husblas udblødes i koldt vand og smeltes i puréen. 
Køles til stuetemperatur og er herefter klar til at overtrække de frosne mousser.

FREMGANGSMÅDE:
Sukker, blommer og hvider piskes hvidt og luftigt. Brombærpuréen opvarmes, hus-
blas udblødes i koldt vand og smeltes i puréen. Puréen piskes ned i æggemassen og 
flødeskum vendes forsigtigt i. Massen fyldes i halvkugle forme og fryses.

De frosne mousser placeres på en bagerist med en bageplade under. Mousserne 
overhældes forsigtigt med flydende overtræk som ikke er varm.

FREMGANGSMÅDE:
Kranse xx og sukker røres til en ensartet masse, æggehvide tilsættes og røres i. 
Halvdelen af massen tages fra og stilles til side. Resten tilsættes lakridspulver og 
røres sammen.

De to masser sprøjtes ud på en bageplade, som henholdsvis bunde og toppe, bages 
ved 200 grader i ca. 8 minutter. Paddehatte samles mens de endnu er lune.

FREMGANGSMÅDE:
Fløden koges op og hældes over chokoladen, lakridspulver tilsættes og massen blen-
des glat. Massen køles til næste dag og fyldes i en sprøjtepose.

8-10 PERSONER

SORBET

INGREDIENSER:
200 g brombærpuré
Saft af 1 citron

3 g Gellan

FREMGANGSMÅDE:
Puré og citronsaft koges op, Gellan tilsættes og massen blendes. Stilles på køl til næste 
dag. Massen har nu sat sig til en fast gele, denne blendes til en glat og ensartet blød 
gele.

GELE

MOUSSE

LAKRIDSPADDEHATTE

LAKRIDSGANACHE:

OVERTRÆK

INGREDIENSER:
50 g mel
50 g blødt smør

50 g sukker

FREMGANGSMÅDE:
Alle ingredienser blandes sammen. Trykkes ud i et jævnt lag på et stykke bagepapir. 
Bages gyldent i ovnen ved 170 grader i ca. 15 minutter. Lad den herefter køle af, før 
den knuses med en kagerulle og anvendes under isen ved anretning.

CRUMBLE

Elementer brugt i denne ret: Brombærsorbet, brombærgele, brombærmousse, brombærovertræk, lakridspaddehatte, lakridsganache
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Mangler original foto......dette er bare et screendump fra oplægget :-)

LUN FOURME D´AMBERT
med sirup og bitter salat

INGREDIENSER:
400 g Fourme D´ambert
4 spsk. ahornsirup

1 julesalat
FREMGANGSMÅDE:
Osten skæres i fire skiver som lægges på hver sin tallerken. Hver tallerken lunes i ovnen under grillen 
i to minutter umiddelbart inden servering.

Julesalaten snittes i helt fine strimler og fordeles over den lune ost. 

Til sidst dryppes lidt ahornsirup over. 

Server et stykke godt brød til.

4 PERSONER
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FAKKELGAARDENS
hjemmelavede petit fours

INGREDIENSER:
140 g lys chokolade
110 g nougat
15 g Rice Crispies

Pynt: Chokolade, nødder 
eller frysetørrede bær

FREMGANGSMÅDE:
Chokolade og nougat smeltes sammen over vandbad eller i mikroovnen. I en silikoneform med 
huller på 1,5 cm i diameter dækkes bunden med den lune masse.

Herpå drysses en smule Rise Crispies og formen fyldes til kanten.

Øverst pyntes med et tyndt stykke chokolade, frysetørrede bær eller hakkede nødder.
Stil nougatstykkerne i køleskabet til de har sat sig og kan trykkes ud af formen.

FAKKELGAARDENS NOUGAT 
CA. 25 STK.

INGREDIENSER:
600 g hvide chokoladeknapper
400 g fløde
100 g citronsaft

100 g pistaciecreme
Kokusmel

FREMGANGSMÅDE:
Fløden koges op og hældes over chokoladen. Citronsaft og pistacie tilsættes og massen blendes 
ensartet med en stavblender. Stil massen på køl natten over, så den sætter sig. 

Med en teske laves små kugler af den kolde masse, som straks rulles i ristet kokus.

Opbevares på køl indtil servering.

PISTACIECHOKOLADE MED KOKUS 
CA. 100 KUGLER

INGREDIENSER:
400 g fløde
100 g honning
20 g honningkagekrydderi

700 g mælkechokolade- 
knapper

Kakaopulver

FREMGANGSMÅDE:
Fløde og honning smeltes sammen og hældes over chokoladen. Honningkagekrydderi tilsættes, og 
massen blendes jævn med en stavblender. 

Stil massen på køl natten over, så den sætter sig. 

Med en teske laves små kugler af den kolde masse, som straks rulles i kakaopulver. 

Opbevares på køl indtil servering.

HONNINGKAGECHOKOLADE MED 
KAKAO CA. 100 KUGLER
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FAKKELGAARDENS
bryllupskage

80 – 100 PERSONER I 5 ETAGER

Elementer brugt i denne ret: Kagebund, frugtmousse, chokolademousse, indlæg (gele), smørcreme, marcipan til overtræk.

INGREDIENSER:
36 æg
900 g sukker

900 g mel
60 g bagepulver

FREMGANGSMÅDE:
Æg og sukker piskes luftigt, mel og bagepulver blandes og vendes lidt af gan-
gen ned i æggeskummet. Massen smøres ud på bagepapir i ca. 1 cm tykkelse. 
Bages gyldne ved 180 i ca. 10 minutter.

KAGEBUND

INGREDIENSER:
400 g æggeblommer
200 g æggehvider
600 g sukker
1.000 g frugtpuré efter 
eget ønske

28 blade husblas
200 g citronsaft
2.400 g flødeskum

FREMGANGSMÅDE:
Blommer, hvider og sukker piskes luftigt. Husblas udblødes i koldt vand, puré og 
citronsaft lunes, husblassen smeltes heri og piskes i æggemassen. Letpisket fløde-
skum vendes forsigtigt i til sidst.

FRUGTMOUSSE

INGREDIENSER:
1.300 g frugtpuré efter 
eget valg

200 g citronsaft

300 g sukker
20 g pektin

FREMGANGSMÅDE:
Puré, citron og sukker koges op, og pektin blendes i med en stavblender.
Massen fordeles i 5 runde ringe og fryses.

INDLÆG (GELE)

INGREDIENSER:
600 g fløde
600 g mælk
260 g æggeblommer
130 g sukker
24 blade husblas

200 g citronsaft

2.200 g chokolade  
(hvid eller mælke)

2.200 g flødeskum

FREMGANGSMÅDE:
Mælk og fløde koges op. Sukker og æggeblommer røres sammen i en skål. Lidt af 
den lune mælk piskes ned i æggemassen, og dette hældes tilbage i gryden og legeres 
over svag varme.
Udblødt husblas smeltes ned i den færdigtlegerede creme. Cremen hældes over 
chokoladen og røres glat, citronsaft tilsættes. Lad massen køle en halv time og vend 
flødeskummet i lidt af gangen.

CHOKOLADEMOUSSE

INGREDIENSER:
750 g blødt smør
375 g sukker

225 g vand
100 g æggeblommer

FREMGANGSMÅDE:
Smørret piskes hvidt i en røremaskine. Æggeblommer piskes luftige i en anden skål. 
Sukker og vand koges til 110 grader og piskes lidt af gangen ned i æggemassen. Når 
æggemassen er pisket fast og ikke længere er varm, piskes smørret i lidt af gangen. 
Den færdige smørcreme opbevares på køl.

SMØRCREME

FREMGANGSMÅDE:
De 5 ringe fordeles på bageplader, fores med kagebund i bunden og op af siderne.
Ringene fyldes halvt op med den ene mousse, og det frosne indlæg placeres i 
midten af hver ring ovenpå moussen. Ringene fyldes nu til kanten med den anden 
mousse. Til sidst lukkes ringene med et lag kagebund. Kagerne stilles på køl natten 
over, således at mousserne kan sætte sig.

De afkølede kager dækkes med et tyndt lag smørcreme som glattes med en palet.
Kagerne overtrækkes med overtræksmarcipan og pyntes efter ønske. 

SAMLING AF KAGEN
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Fakkelgaardens røgeovn - her røger vi vores fantastiske hjemmerøgede laks 
- selvfølgelig med den smukkeste udsigt over fjorden.
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FAKKELGAARDEN

I 1992 åbnede Fakkelgaarden med store ambitioner om at sætte fransk gourmetmad krydret med sønderjyske 
madtraditioner på Danmarkskortet. Lige siden har Fakkelgaarden i et kvart århundrede stået for et kompromisløst 
fokus på kvalitet, lidenskab og dedikeret jagt på store smagsoplevelser.

Med 25 år på bagen er Fakkelgaarden iblandt landets mest traditionsrige gourmetrestauranter, og det fejrer vi med 
udgivelsen af denne jubilæumsbog. Vi løfter sløret for hemmeligheden bag 25 af de mest populære opskrifter, der 
har præget det sidste kvarte århundredes gourmetmad på Fakkelgaarden.

Bogen er tænkt som et varigt minde om et dejligt ophold på Fakkelgaarden. Samtidig vil vi gerne inspirere dig med 
vores lidenskab for gourmetmad med et sønderjysk twist. Opskrifterne giver dig mulighed for at genskabe nogle 
af vores klassikere derhjemme, lade oplevelsen på Fakkelgaarden leve lidt længere og dermed forkorte ventetiden 
til vi ses igen. 

Fjordvejen 44, Kollund           //           DK-6340 Krusaa            //            +45 74 67 83 00            //            info@fakkelgaarden.dk            //             www.fakkelgaarden.dk            //             Følg os på Facebook & Instagram

Et kvart århundrede med gourmetoplevelser


