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vre Vang gård på Jevnaker
Anne Hasselknippe og
var Bakken ishavsrøye av det
[ede
slaget.
Produktet
ztesserakfisk av Ishavsrøye ble
Stiftelsen
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Matmerks

BAS.ARMAC’,NAC

ilitet-merke allerede for tre

11J~ PILA\L

~n, og i høst Solgte de nyere
ktene Akevittgravet, Cognac
og Kaldrøkt rakfisk etter.
~tildelingen garanterer for at
ken fra Jevnaker og Annes
er en “unik smabopplevelse”.
servere årets julegjester?
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MAGISK INDISK
Niru Kumra i Masala Magic
har de siste 10 årene holdt kurs

IASTR,I 10,1 I/RU

OL/Vi SV/II

Hvid
Trøffel

KAKEELSKERE
i brownies? Prøv denne lille
narte minibrownie-formen
hjelper deg å trylle frem de
~ste og mest formfullendte
sjokoladekaker. Lekué. Kr
Fås i kjøkkenutstyrsbutikker.

DRYPP DEN
NYE, HVITE
TRØFFELOLJ N
FRA MONINI OVER
PASTAEN ELLER
CARPACCI•EN,
ELLER PIFF OPP
EGGERØREN MED
NOEN DRÅPER.
Mmm... CA. KR 70.

ET ALTERNATIV
TIL COGNAC
Cognac kjenner de fleste til,

i indisk matlaging. Nå er hun

men ikke så mange har et

ute med et bredt og smaksrikt
sortiment
av
krydder,

forhold til armagnac. Begge
typene druebrennevin er laget

chutneyer og marinader, som

av destillert hvitvin, og som

selges over hele landet i tillegg

regel av druetypen ugni blanc.

til på nettet. Prøv for eksempel

Denne armagnac-varianten fra

Nirus munnoppfrisker (kr 25)
- en typisk avslutning på et
indisk måltid, som renser

Chateau du Tariquet er derimot
laget på den sjeldne druenfolle
blanche. Den skiller seg fra de

munnen og hjelper
fordøyelsen.
Server
kandiserte anisfrøene

på
de
for

fleste andre druebrennevin ved

eksempel i en av defargerike
skalene fra Jelly Bean (over). Kr

ikke tilsatt farge, karamell eller
eikeflis, og den gylne fargen
kommer fra lett toastede
eikefat. Ved å servere den litt
avkjølt kommer de fine
nyansene best til sin rett.

139.

at den har en frisk og
sitruspreget aroma. Den har

Skjenk den til dine gjester
etter middag, eller bruk den i
en spennende cocktail. Ch.
Tariquet Bas Armagnac Folle
4lu000ppfrisker Iro

MAISON MAT & VIN

Blanche. Kr 400 (BU).

