Konfet z muškátové dýne
SUROVINY PRO 10 OSOB
Marinované hovězí maso z volného chovu
60 g cukru
30 ml Vin Santo (italské sladké víno)
800 g hovězího masa
Koření WIBERG: Himalájská sůl přírodní, hrubě mletá,
Cajun, směs koření pro kreolskou kuchyni, Pepř černý, celý
(do mlýnku), Divoké bylinky, směs bylinek a květů
Krém z čerstvého sýra
375 g čerstvého sýra
3 listy želatiny
120 g našlehané šlehačky
Koření WIBERG: 20 ml Bílý balzamikový ocet,
Himalájská sůl přírodní, Pepř bílý, mletý,
Muškátový ořech, celý
Konfet z muškátové dýně
700 g oloupané a na plátky nakrájené muškátové dýně
30 g hnědého cukru
plátky čerstvého česneku
Koření WIBERG: 40 ml Aarašídový olej, 250 ml Kuřecí bujón,
40 ml Malinový ocet, Zázvor, mletý, Chilli papričky, drcené,
Rozmarýn, mrazem sušený, Nové koření, celé,
Hřebíček, celý

S MARINOVANÝM HOVĚZÍM MASEM
S DÝŇOVÝM OLEJEM A UZENÝMI ŠPROTY
PŘÍPRAVA
Marinované hovězí maso z volného chovu
Z Himalájské soli, cukru, vína Vin Santo a kreolského koření Cajun umíchejte
pastu. Následně touto směsí potřete hovězí plátek a obalte jej v pepři a
divokých bylinách. Hovězí plátek zabalte pevně do průhledné fólie a nechte
24 hodin uležet v chladu. Poté odstraňte pastu z plátku, krátce opláchněte
pod studenou vodou, osušte a opět zabalte napevno do průhledné fólie.
Uložte do lednice a před servírováním nakrájejte na tenké plátky.
Krém z čerstvého sýra
Čerstvý sýr pečlivě smíchejte s octem z bílého vína, kořením a rozpuštěnou
želatinou. Přidejte šlehačku a dochuťte.

Konfet z muškátové dýně
Dýni vložte do hlubokého pečícího plechu potřeného arašídovým
olejem. Ze zbývajících přísad uvařte silnou kořeněnou zálivku, nalejte
ji na dýni a pečte asi 15 minut v troubě při 150 °C. Nechte zchladnout
v kořeněné zálivce. Dýni a čerstvý sýr navrstvěte na sebe a pak ji za
studena nakrájejte na kousky.

Ozdoba
WIBERG Dýňový olej CHZO, na plátky nakrájené ředkvičky,
uzené šproty, čerstvá pažitka
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