
Den store middagen

I denne oppgaven skal vi (Athina og Ane) lage en tre retters middag til familien. Vi har et

budsjett på 5 € per middagsgjest. Vi blir seks gjester til sammen og dermed har vi 30€ til

innkjøp av ingredienser.

Oppskrift

Forrett (Bruschetta)

● Baguette

● 2 store tomater

● Basilikum

● Rødløk

● Hvitløk

Oppskrift på Bruschetta

Hovedrett (Baked feta pasta)

● Tagliatelle

● 1 Fetaost

● 800 g Cherrytomat

● 1 hvitløk

● Basilikum

● Salt

● papper

● Olivenolje

● Chiliflak
Oppskrift på baked feta pasta

Dessert (Sjokoladefondant)

● 100 g mørk sjokolade

● 100 g smør

● 4 egg

● 1 dl sukker

● 1 dl hvetemel

https://www.simplyrecipes.com/recipes/bruschetta_with_tomato_and_basil/
https://iamafoodblog.com/tiktok-baked-feta-pasta/


Oppskrift på sjokoladefondant

Fremgangsmåte

Forret

● Starte med å skjære opp en baguett i skiver. Plasser skivene på en rist som skal settes i

ovnen på 225 grader. Skivene skal stå i ovnen i ca. 8-10 min slik at alle blir sprø.

● Mens skivene er i ovnen starter du på blandingen. For å lage tomat blandingen, kutter

du opp 2 tomater og putter det i en bolle.

● Deretter kutter du opp en halv rødløk og basilikum og tilsetter dette i bollen sammen

med tomatene.

● Til slutt tilsetter du en teskje balsamico eddik i blandingen og rører alt sammen.

● Når skivene er ferdig tar du de ut av ovnen og pensler dem med olivenolje.

● Det siste du gjør før retten er ferdig er å hele blandingen på alle skivene.

Voila! Da har du laget bruschetta!

Hovedrett

● Forvarm ovnen til 200 grader.

● Hell vann i en kasserolle, sett på full varme og legg lokket på for å bevare varmen. På

denne måte vil det gå fortere å varme opp vannet.

● Finn frem en ildfast form og dekk bunnen med minitomater. Deretter legg en hel

fetaost i midten av formen.

https://www.tine.no/oppskrifter/kaker/krem-og-sjokoladekaker/sjokoladefondant


● Dryss chiliflak, salt og pepper over blandingen før du setter formen i ovnen.

● Formen skal stå i 40-45 minutter i en ovn på 200 grader (gjerne sett på nedtelling på

telefonen for å være sikker på at du tar formen ut til riktig tid.)

● Når det er 8 minutter igjen av nedtellingen, tilsett tagliatelle i det kokende vannet. Du

gjør dette 8 minutter før nedtellingen går, slik at pastaen og formen er ferdig til

samme tid.

● Mens formen fortsatt står i ovnen, kutt opp to store hvitløksfedd og basilikum. Dette

skal drysses over blandingen med en gang formen kommer ut av ovnen.

● Når du har tatt formen ut av ovnen og drysset basilikum og hvitløk over, blander du

alt sammen.

● Hell pastaen i en dørslag for å fjerne alt vannet. Deretter tilsetter du pastaen i den

ildfaste formen hvor resten av ingrediensene ligger.

Voila! Da har du laget baked feta pasta!



Dessert

● Forvarm stekeovnen til 220 °C.

● Del sjokolade i biter. Smelt smør og bland med sjokoladen. La stå 2-3 minutter til

sjokoladen har smeltet. Rør smør og sjokolade lett sammen.

● Visp deretter egg og sukker lett og tilsett sjokoladeblandingen. Pisk kraftig til en jevn

røre. Sikt over melet og rør det forsiktig inn.

● Smør formene og fyll dem ¾ fulle. Sett dem på bakeplaten og stek ca. 8 - 10 minutter,

nederst i ovnen.

● La gjerne de deilige sjokoladefondantene få avkjøle seg i formene et minutt før du

hvelver dem forsiktig ut på tallerken.

Voila! Da har du laget sjokoladefondant!

Evaluering av måltidet

Vi startet å preparere maten en time før servering. Vi startet med alle rettene samtlig slik at

gjestene ikke trengte å vente så lenge mellom hver rett. Prepareringstiden gikk ut på å vaske

hender, finne fram alle ingrediensene og forvarme stekeovnen. Alt det gikk ganske greit og

raskt. Videre begynte selve matlagingen. Vi fulgte alle fremgangsmåtene som du har lest

ovenfor uten noen spesielle endringer. Vi sørget for å spørre gjestene om drikke / påfyll av



drikke inn i blant. Etter vi var ferdig med å bruke en ingrediens, ryddet vi den bort slik at vi

alltid hadde er ryddig benkeplate.

Når gjestene var ferdig å spise, gikk de fra bordet med en god metthetsfølelse (sa de). Alle

kommenterte den deilige “Crispy” konsistensen til bruschettaen og hvor “Perfekt”

sjokoladefondanten var.

Det oppsto en ganske kritisk feil i løpet av denne matlagingen. Vi hadde sett feil på

fremgangsmåten og trodde at feta pastaen skulle være i ovnen i 15 min og ikke 45 min!

Gjestene ble sittende en god stund og vente siden vi hadde beregnet at pastaen skulle være i

ovnen for 15 minutter istedenfor 45.

En av de store utfordringene vi fikk i denne oppgaven var å ha et budsjett på 5 euro per gjest.

Jeg vil si at vi gjennomførte denne utfordringen ganske godt. Totalsummen av alle varene vi

handlet endte på 24,66 €. Dette kan du se på regnskapet vårt som er linket til nederst på

siden.

Evaluering av maten

Forret:

Utseende: Vi var veldig opptatt av å få utseende til bruschettaen til å bli veldig fargerik.

Tomatene på baguetten var knallrøde, som fikk retten til å virke attraktivt. Siden basilikum

som var toppet på bruschettaen var knall grønn, fikk vi fine kontraster som tiltrekker synet.

Smak: Bruschettaen smakte veldig godt. Den smakte både salt og litt surt. Salt på grunn av at

vi drysset salt over retten før servering og litt surt på grunn av balsamico eddik.

Lukt: Bruschettaen luktet basilikum og hvitløk. Dette er to veldig sterke personlige lukter

som tiltrekker

Konsistens: Konsistensen til retten var en kombinasjon av sprøtt og blødt. Det var sprøtt på

grunn av stekte baguettskiver og blødt på grunn av tomatene og balsamicoeddik.



Hovedrett:

Utseende: Utseende til feta pastaen var en fargebombe. Tomatene i pastaen var knallrøde,

som fikk retten til å virke attraktivt. Siden basilikumen i pastaen var knallgrønn, fikk vi fine

kontraster som tiltrekker synet.

Smak: Feta pastaen smakte veldig godt! Fra tomatene og fetaen fikk vi en salt smak frem.

Pastaen nøytraliserte den salte smaken og vi fikke en god balanse.

Lukt: På grunn av alle tomatene fikk vi en sterk tomat lukt. Vi luktet også en del basilikum og

hvitløk fordi dette er to veldig sterke lukter.

Konsistens: Konsistensen til feta pastaen var for det meste bløt på grunn av sausen inne i

tomatene og den smelta fetaosten.

Dessert:

Utseende: Sjokoladefondanten hadde en mørk og gylden farge. Vi drysset det ferdige

resultatet med melis!

Smak: Sjokoladefondanten smakte fantastisk!!! De var varme og søte. Sjokoladen i midten

var flytende og perfek. Sjokoladefondanten var veldig søte på grunn av sjokoladen og

sukkeret.

Lukt: Sjokoladefondantene luktet veldig søtt, men også litt som gjærbakst på grunn av

hvetemelet som var i røren. Alt i alt var det en lukt av søt sjokolade.

Konsistens:

Konsistensen til sjokoladefondanten var ganske hard og crispy på utsiden, men på innsiden

var det rennende og bløt sjokolade. Denne retten vil smaksløkene dine elske! Det å smake på

to forskjellige konsistenser av gangen vil vekke smaksløkenes oppmerksomhet.



Bilde av dekket bord:



Invitasjon:

Meny:



Budsjett og regnskap for maten:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xSbu-UNZpEkNEPCXExJ6CQPZ7YXeCfksn6z2R

yrvySI/edit#gid=0

Skrevet av: Athina og Ane

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xSbu-UNZpEkNEPCXExJ6CQPZ7YXeCfksn6z2RyrvySI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xSbu-UNZpEkNEPCXExJ6CQPZ7YXeCfksn6z2RyrvySI/edit#gid=0

