
Den store middagen
Forrett

- snegler

- hvitløksbrød med tomater og sånt

Hovedrett
- mat pai

Dessert
- makroner

Budsjett

Mat Pris

Snegler 5€

baguett 1 €

purre 2 €

hvitløk 1 €

purre 2 €

melis 1 €

brokkoli 1,5€

hvitløkssmør 2,39€



€

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rPkUTb1QdHtvBgD0oE

oBrV5ZpN8wizGBpOnc8gCqYQ8/edit#gid=0 - link til et bedre

budsjett

Forrett oppskrift

Hvitløksbrød ish
Hvitløksbrød ish er et hvitløksbrød med tomater og avokado og sånt.

vi lager det fra bunnen med noen fine rundstykker og hvitløkssmør  og putter

det i ovnen i 5 min på ca 150 g også smører vi most avokado med løk, salt og

pepper i og hakkete tomater på toppen

Oppskrift

- 4 fine rundstykker

- 1 pak hvitløkssmør

- 2 avokadoer

- litt pepper

- litt salt

- ½ løk

- noen tomater

Snegler
vi kjøper ferdig segler så vi trenger bare å ta de i ovnen (så lenge å i så mange

grader det står på pakken) og danderer de bare eller no.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rPkUTb1QdHtvBgD0oEoBrV5ZpN8wizGBpOnc8gCqYQ8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rPkUTb1QdHtvBgD0oEoBrV5ZpN8wizGBpOnc8gCqYQ8/edit#gid=0


Hovedrett
Mat pai
Vi valgte mat pai fordi det er en gammel favoritt hjemme, vi har spist denne

retten siden vi var bittesmå og det smaker fantastisk. Denne retten er også litt

fransk og det er det vi går får.

Oppskrift

- 100 g brokkoli

- 4 stk. egg

- 2 dl melk eller fløte

- 100 g strimlet kokt skinke

- 1 båt finhakket hvitløk

- 0,25 stk. purre i strimler

- 1,5 dl revet hvitost

Dessert oppskrift

Makroner

Vi valgte makroner til dessert for hvem liker ikke makroner liksom. Det er jo

supergodt, og egentlig ikke det vanskeligste å lage, vi valgte dette også fordi det

er jo fransk og super fint og godt

Oppskrift



- 100 g mandler

- 100 g melis

- 75 g eggehvite

- 0,25 ts salt

- 100 g sukker

- 3 dråpe sukkerkulør eller brun matfarge

Evaluering
Etter den store middagen

Vi lagde middagen den 25. Mai, denne dagen hadde vi muntlig tentamen, så vi hadde

mye tid til å lage å handle maten. Jeg handlet maten, ca klokka tolv, jeg handlet det jeg

trengte til matlagingen, og det vi ikke hadde fra før av.

Det første jeg startet med da jeg kom hjem var å sette alle varene på kjøkkenbenken,

så vasket jeg hendene veldig godt. Så begynte jeg med desserten. Vi skulle ha

makroner til dessert, og denne retten trengte ikke serveres

varm.

Så det første jeg gjorde var å ta frem en bolle, også syklet  jeg

den i varmt vann, den er jo vasket fra før av, men den har stått i

skapet, og da er jeg bare helt sikker på at den er helt ren. Så

skulle jeg klekke fire egg i denne bollen, med jeg skulle bare ha

eggehviten så jeg måtte skille eggehviten fra plommen. Jeg har

jo gjort dette helt siden jeg var 4 år eller no, siden faren min var

kokk og han ville at jeg skulle kunne det jeg gjør på kjøkkenet,

så dette var jo ikke noe sak, jeg brukte to metoder. Først brukte



jeg metoden der men klekker de forsiktig for da og ha to deler av skallet men

ingenting av egget har kommet ut, så heller jeg det som er nedi der plommen ikke er,

deretter heller jeg plommen til det tomme skallet over bollen så eggehviten kommer

nedi bollen også tilbake til det andre skallet, og slik holder jeg

på helt til det ikke er noe eggehvite igjen i skallet, dette gjorde

jeg utenat eggeplommen sprakk. Det gjorde jeg tre ganger, men

det fjerde gangen delte jeg eggeplommen fra eggehviten sånn

som når jeg var mindre. Da klekket jeg egget med den ene

hånden og helte hele egget i den andre  hånda, og lo fa meg

skallet og helte det fra den ene hånden til den andre, sånn at

eggehviten bare rant igjennom fingrene på meg, så når det var ca

ikke noe eggehvite igjen så heiv jeg plommen i søpla. Deretter

vasket jeg hendene og tok frem håndmikseren, og vispet

eggehviten. Etter å ha vispet ca 5 minutter var den stiv, men Jonathan

skulle vispe litt han også så han vispa  10 minutter. Så tok vi ferdig

kvernet mandler og melis i denne eggehviten. Så vendte vi det inn med

en slikkepott, til alt var vendt inn godt.

jeg begynte på paien men josefine rørte sammen ingrediensen for

macronene vi hadde en paideigen fra før av så vi brukte den. Jeg puttet

den i en ildfast form. Når vi puttet paideigen i formen så måtte vi bruke

en gaffel for å stikke masse hull i den for ellers så ville den så stekte vi

den 1 gang får at den skulle være bedre imens den stekte så kuttet jeg

opp grønnsakene og begynte og steke de, jeg puttet brokkolien først

etter et par minutter så puttet jeg den kokte skinka i og en etter en så

puttet jeg resten av ingrediensene oppi stekke panna. når det hadde

stekt en stund så skrudde jeg ned varmen og begynte meg å putte egg og melk oppi en

bolle får så og røret det sammen for så og putte det oppi panna sammen

med alt det andre . Nå ser det ut som en omelett da skal den i bunnen

som har som ble tatt ut av ovnen for kjøling. Når jeg

ble ferdig med og putte alt som var i pannen i bunnen



så tok jeg alt det in i ovnen en siste gang da stikker jeg alt sånn at det sitter fast med

hverandre. Etter 10 minutter så var alt ferdig og ble servert på et sølvfat. Mamma og

Jarl Osckar sa at det smakte akkurat som de husker det gjorde og det er kjempegodt.

Så kokte jeg vann og sukker sammen så det ble varmt, men fortsatt

gjennomsiktig og flytende og litt klissete. Etter å ha heldt denne vann

sukker blandingen i en tynn gass bolle og lot den avkjøle i to små

minutter. Så helte jeg denne sukker blandinger mens Jonathan rørte

rundt med slikkepotten.

Etter dette tok vi blandingen i plastposer og klipte tuppen på den, så

vi senere kunne lage små makron topper på et stekebrett.

Etter jeg hadde tatt denne røren inne i en plastpose og klippet tuppen, fant vi frem et

stekebrett med bakepapir og lagde små dotter, så hadde vi fra før av settet ovnen på

160 grader, og da satte

vi inn brettet og lot de stå i 10 minutter, etter det lot vi de avkjøles i 5 minutter og tok

dem videre på en rist. Så gikk vi ut fra kjøkkenet en stund



Etter en stund, da klokken hadde blitt 17. så gikk vi inn på kjøkkenet igjen og vasket

hender, jeg satte i gang med hvitløksbrødet mens jonathan to hovedretten.

Når jeg lagde hvitløksbrødene, skjærte jrg først opp baguetten jeg hadde kjøpt, jeg

skjærte av 2 deler, disse delene skjærte jeg i to, deretter, tok jeg hvitløkssmøret på, og

satte den inn i ovnen på en rist i 10 minutter på 150 grader. imens kuttet jeg tomater.

tomatene kuttet jeg først i to så fire så seks så åtte. Deretter tok jeg baguettene ut av

ovnen og plasserte tomatene på hvitløk smørbrødet. Så var det klart til servering.

Etter vi hadde spist dette ferdig så vispet jeg kremost, smør, og melis sammen til fyll

til makroner, dette tok ikke mer enn tre minutter. For å gjøre det litt mer artig tok vi bå

matfarge i, så det ikke ble så hvit å kjedelig.  imens så gjorde jonathan det siste som

trengtes til paien.

Smaker

Vi serverte jo hvitløksbrød først, dette synes gjestene var et vidunderlig fargespill, vi

hadde jo også prøvd å få det røde og det grønne til å poppe litt mer. Men de syntes

dette smakte nærmest himmelskt. Alle smakene fikk sin perfekte plass, vi kunne føle

viben i rommet, alle satt og nyter det fantastiske hvitløksbrødet. Vi hørte gjestene

spurte om mer, de brukte ord som; smakfullt, fargespill, fantastisk, perfekt.



senere serverte vi jo pai, dette er en favoritt i familien. Vi alle liker mat pai. Når denne

retten kom på tallerkenen også på bordet hørte og kunne se at de var overveldet av

lykke, de sa det luktet himmelsk. Og de gledet seg til å sette tennene i den. Vi alle er

glade for denne retten, med en gang den var presentert, og sagt værsågod, kastet alle

seg over den himmelske paie. Med en gang første bit var tatt og tygget lød det fra alle

“så sykt godt”. Mamma sa “dette har dere jobbet med”, de sa den var myk men

bunnen var litt crispy, sånn som den skal være.  Den smakte litt søtt, og salt.

ca 10 minutter etter alle hadde spist opp paien sin kom makronene på bordet, når

denne desserten kom på bordet var alle overveldet av lykke. Denne

desserten er HØYT elsket av alle i familien. Vi har pleid å lage

makroner i mange år nå, og vi synes nesten det er litt bedre enn å

kjøpe. Etter vi hadde presentert retten, og sagt værsågod, så hørte vi

bare, NAAMM, fra alle gjestene, den var perfekt, både fyllet og selve

makronene, disse makronene smakte perfekt, og smakte søtt.

Konsistensen var myk og saftig. Vi fikk å høre at det var et artig

farge valg. Etter alle hadde spist opp var alle blå på tunga.

Mamma syntes det var en helt perfekt mengde, og det var helt perfekte makroner.


