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Marineret sandart med avocado,  
rød peber, purløg  
og syrnet fløde

Sandart bagt i papir med  
efterårsgrønsager og  
krydderurter 

Varmrøget sandart på  
Ølandsperler med salat  
og dild
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Marineret sandart med avocado,  
rød peber, purløg  
og syrnet fløde

MARINERET SANDART MED AVOCADO

SANDART

Forret til 4 personer

Du skal bruge:

½ dl. fløde
1 citron

1 spsk. fintskårne tern af rød peberfrugt (2 x 2 x 2 mm.)
1 tsk. olie
300 g sandartfilet uden skind
Salt & peber
1 stor avocado
2 spsk. fintskåret purløg

4 udstikker ringe, Ø 7 cm.

Sådan gør du:

1. Pres saften af citronen, bland 1/3 af saften med fløden og lad det stå på køkkenbordet (gem resten af citronsaften).
2. Vend peberfrugtternene i olien i et lille ovnfast fad og bag dem i ovnen ved 100°C i 30 minutter.
3. Skær sandartfileten i små tern (5 x 5 x 5 mm.), tilsæt citronsaft, salt & peber og lad det marinere i 30 minutter.
4. Skær avocadoen i små tern (5 x 5 x 5 mm.) og vend dem sammen med sandarten.
5. Tilsæt det fintskårne purløg og de afkølede peberfrugttern – smag eventuelt til med ekstra salt og peber.
6. Fordel den marinerede sandart i 4 udstykker ringe midt på tallerkenerne, rør den syrnede fløde let sammen, dryp 

syrnet fløde omkring retten og pynt med fennikeltop eller dildkvist. Fjern udstikker ringene lige inden servering.

 Serveres med brød og smør.

   Velbekomme!
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Sandart bagt i papir med  
efterårsgrønsager og  
krydderurter 

BAGT SANDART MED GRØNSAGER

SANDART

Hovedret til 4 personer

Du skal bruge:

700 g sandartfilet uden skind

1 porre
1 persillerod
1 gulerod
1/10 knoldselleri

100 g smør
Krydderurter, f.eks. kørvel  /  persille  /  dild
Salt & peber

4 stykker bagepapir (25 x 40 cm.)

Sådan gør du:

1. Rens grønsagerne og skær dem i tynde strimler (1,5 x 1,5 x 70 mm.).
2. Pluk krydderurterne og skyl dem.
3. Skær sandarten ud i 4 stykker.
4. Fordel grønsagerne på den ene ende af bagepapiret og placer sandartfileten ovenpå.
5. Læg en smørklat (25 g) på toppen og slut af med krydderurter, salt & peber.
6. Læg den anden halvdel af bagepapiret henover fisken og fold papiret i små folder hele vejen rundt. Slut af med at 

folde den sidste ende ind under pakken, så den er stramt pakket.
7. Pakkerne sættes på en bageplade og bages i ovnen ved 200°C i 25 minutter.
8. Fisken serveres i pakken. Klip hul i toppen af papiret lige inden servering.

 Kan f.eks. serveres med pillede aspargeskartofler.

   Velbekomme!
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Varmrøget sandart på  
Ølandsperler med salat  
og dild

VARMRØGET SANDART PÅ ØLANDSPERLER

SANDART

Forret til 4 personer

Du skal bruge:

400 g sandartfilet uden skind
½ spsk. salt
Røgesmuld / flis til røgeovn / grill

50 g Ølandsperler eller hvedekerner

Salat – f.eks. Frillice
2 spsk. mayonnaise
2 spsk. ymer
Salt & peber
Dild

Sådan gør du:

1. Skær sandartfileten i 4 lige store stykker og fordel ½ spsk. salt på fisken, som sættes på køl til dagen efter.
2. Fisken varmrøges i røgeovn / grill i to omgange af ca. 7 minutter – med en hviletid på 10 minutter. Fisken skal være 

gylden og spiseklar (må ikke være rå).
3. Kog 1 dl. vand op med lidt salt og tilsæt Ølandsperlerne. Koges i 5 minutter og trækker, indtil vandet er væk.
4. Pluk salaten og læg det i koldt vand.
5. Skyl dilden og skær den fint (gem lidt hele kviste til pynt).
6. Rør ymer og mayonnaise sammen, tilsæt dild og smag til med salt & peber.
7. Anret sandarten og Ølandsperlerne ovenpå salaten, læg dildcreme omkring og pynt med dildkviste.

Serveres med brød og smør.

   Velbekomme!
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