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Menu

Tartare di tonno rosso al lime e zucchine

Carre´ d´agnello ai pistacchi di Bronte

Cannoli ´ca ricotta siciliani
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Tartare di tonno rosso al lime e zucchine
(Tun tatar med lime og zuchiní)

DET SKAL DU BRUGE ! ( 10 pers.)

1 kg. Frisk tun
2 Lime
Salt
Peber
1 dl Olivenolie
Spirer
1 Squash
1 Appelsin
Persille
Stål forme (hvis du har)

SÅDAN GØR DU ! 
Skær tun i små terninger af ca. 1x1 cm.
Læg den i en skål, drys den med salt, peber, ½ dl 
olivenolie, saften af ½ appelsin og riv skrællen af 
lime.
Rør det hele rundt og lad den hvile i køleskabet i ca. 
15 minutter.
Tag skrællen af squash og læg til siden til senere 
brug.
Skær squashen i tern på ca. 1x1 cm og kasser midten 
(kerne). 
Sauter squash terninger på en pande med olivenolie 
indtil de er gyldner, drys med salt og peber og lad 
den køle ned.
Tag stål forme frem og hæld en skefuld tartare i, 
fortsat med at hælde en skefuld sauteret squash 
terninger i og afslut med tartare.
Press den let og anret den på bund tynde strimler af 
squashsider fra tidligere.
Dekorer med tynde skiver lime, spirer og fileteret 
appelsin.
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Carre´ d´agnello ai pistacchi di Bronte
(Lamme krone med pistaciecrust)

DET SKAL DU BRUGE ! (8 pers.)
1,5 kg Lammekrone med ben uden 
kappe
2 æggehvider
3 fed hvidløg
80 gr. Pistacienødder
40 gr. Pecorino ost
30 gr. Smuglede brød (frisk) uden 
skorper 
3 spiseske hakket persille
Salt og peber
75 gr. Smør eller olivenolie til stegning
Tilbehør:
4 store kartofler
1 gren frisk rosmarin
2 lattuga eller romaine salat 
2 spiseske æble eddike
Olivenolie
salt

SÅDAN GØR DU !
Gør kødet klar ved at rense den fra alt fedt.
Skær den derefter tværs over krone så du har en ben ved hver 
medaljon.
Rist pistacienødder et par minutter i ovn ved 200 grader og 
lad dem køle ned.
Kom dem i en mixer sammen hvidløg og persille og grov 
hakke dem.
Kom det hel på en lav skål eller en tallerken og bland dem 
sammen salt, brødkrummer og pecorino til det opnås en fint 
panering masse.
Let pisk æggehvide i en skål og dybe medaljoner i det en af 
gangen, pres dem let på alle sider så æggehvide trækker sig 
ind i kødet.

Kom medaljoner i panering skål og tryk dem indtil masse 
sættes sig godt på kødet.
Varm en pande med smør eller olie og derefter kom 
medaljoner i det.
Medaljoner brunes et par minutter hver side indtil de er gyldne 
og sprøde.
Kartofler skrælles og skæres i små terninger, læg dem i en 
ovnfast bradepande med frisk hakket rosmarin, salt, peber og 
olivenolie. Bages i forvarmet ovn ca. 200 grader i 10-12 
minutter.

Salat skyllers og skæres i tynde strimler og tilsmages med 
olivenolie, salt og æble eddike.

Kødet serveres straks på den i forvejen anrettet tallerkner med 
tilbehør og nydes godt og grundig mens de er varme.
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Cannoli ´ca ricotta siciliani
Sicilianske cannoli med ricotta ost

DET SKAL DU BRUGE ! (10 pers.)

250 gr. Mel
1 stor æg
35 gram Ama bagning
1 tsk. Usødet kakao 
60 ml marsala (rødvin)
1 knivspids salt 
25 gr hønning
1 knivspids kanel pulver
1 Spiseske sukker.
5 gr. Gær
10 stk. Bambus tude af ca. 12 cm 
længde og 3 cm i diameter.
(den kan købes evt. på nettet eller 
specielle butikker og kan bruges igen 
og igen)
Til creme:
500 gr ricotta
3 spise ske  Flormelis
30 gr Sukat
10 stk. Blandet cocktailbær 
20 gr. Appelsin skal
Kanel pulver

SÅDAN GØR DU !
Hæld i en køkkenmaskine mel, sukker, kakaopulver, salt og 
kanel.
Bland godt og tilsæt Ama bagning, Hønning og gær.
Nu kom æg i og ælt videre, tilføj Marsala lidt ad gangen 
indtil du opnå en homogen og ikke for blød dejen.
Tag dejen ud og rul den til en lang pølse på ca. 4 cm i 
diameter.
Skær den i stykker af ca. 40 gram hver. Rul dem rund til en 
kugle og læg dem på en plade.
Dæk dejen med køkkenfilm og lad det stå i en time i et tørt 
og køligt sted.

Imens blandes ricotta med sigtet flormelis meget forsigtig i 
en skål, tilsat sukat og appelsinskal i det og forsat med at 
røre meget forsigtigt.
Læg creme i køleskabet og lad den hvile i mindst 1 time.

Efter denne tid, rul den ud meget tynd med en kagerulle til 
en diameter af ca. 10 cm.
Rul hver skive rundt om på de særlige tude tidligere smurt 

med lidt olie.
Forsegl kanterne med en pensel og lidt vand, trykke på til de 
er godt forseglet.
Steg vafler i fristure ved 180 grader til de er gyldenbrune og 

dræn dem derefter på køkkenrulle / servietter til at miste 
deres overskydende fedt.

Når cannoli er kølet ned fyldes med creme, og afslut 
procedure med en halv cocktailbær på hver ende,
Anret den og drys med lidt kanel pulver og flormelis.
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Pinzeri fra Funaro Biologisk vin lavet af 100 % Grillo druer dyrket i Trapani område

Grillo er navnet på druen ( Pinzeri) betyder tanker. Grillo minder en del om Sauvingon blanc med toner 
af hyldebærblomst med toner af citrus og tropikalsk frugt. Vinen er meget aromatisk meget fyldig med 
sine mere end 14% i alkoholstyrke.

Lagring:
Vinen er lagret på ståltanke – dog er ca. 5% lagret på små egefade, for at understøtte frugten i vinen

Serveres til:
Står sig godt til retter med fisk, rige salater, og frokost retter med lyst kød.

Omnis fra Funaro Biologisk vin  lavet af de bedste Nero d `Avola druer fra hele Sicilien

Omnis er Funaros top vin ! Vinen er lavet 100 % på druen Nero d´Avola fra de højst beliggende 
vinmarker ( 400 m over havets overflade, hvilket giver en flot struktur samt fin syre trods sine 14% i 
alkoholstyrke. Vinen har en næsten blæksort farve. Smagen er kraftig og tør med krydrede toner af 
mørke bær, læder og peber. Eftersmagen er lang varm og blød, hvor man fornemmer den lange lagring 
på egefade.

Lagring:
Omnis lagrer i 12-14 måneder på franske egefade samt egefade af amerikansk eg.
Lagringspotentiale ca. 5-8 år.

Serveres til:
Vinen står sig godt til kraftige hovedretter specielt lam og vildt.

VINE
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Sicilien leverer alle de fødevarer, vi forbinder med Middelhavets lande, men næppe noget sted i så høj 
kvalitet. Den stærke sol og stolte håndværkstraditioner giver olivenolie, tomater, auberginer og 
appelsiner i en klasse helt for sig selv. Dertil kommer flotte vine, forrygende oste og et fantastisk udvalg 
af havets frugter.

De sicilianske fødevarer har generelt en kvalitet, som man næppe finder mage til noget sted i verden. 
Den vil enhver besøgende, som har gået tæt uden for turisternes nedtrådte stier, skrive under på.

Man ved næsten ikke, hvor man skal begynde eller ende, for ligegyldigt, om du nyder en fiskeret, spiser 
en solmoden tomat, slubrer en blodrød appelsin i dig eller hælder en frugtagtig olivenolie ud over et 
stykke durumbrød, ja, så er nydelsen af en helt anden karakter, end vi normalt er vant til fra Danmark.

De dårlige sider ved den moderne industrialisering har ikke slået det sicilianske krav om høj 
fødevarekvalitet ihjel. En overgang gik det tilbage med vinen, men de senere år har Sicilien markeret sig 
som det sted på det europæiske landkort, hvor vinkvaliteten er i stærkest fremgang.

"Specialimente in Sicilia", siger de stolte øboere, "typisk siciliansk". Og med rette: Sicilianske fødevarer 
smager af mere og er en større oplevelse, end hvad vi nordboere desværre har vænnet os til.

Hvis man forestiller sig, at Sicilien er et selvstændigt land, vil det have verdens 7. største vinproduktion, 
men trods de store mængder er kvaliteten høj og støt stigende. I dag har Sicilien Italiens 3. største 
produktion af vin, og øens vine er Syditaliens kvalitetsmæssigt mest stabile.

Både grækerne, araberne, normannerne, spanierne, fønikerne, romerne, saracenerne, piemonteserne, 
schwaberne og mange andre folkeslag har sat deres præg på øen. Store græske ruiner ved Siracusa, 
Agrigento og Erice er behageligt nær gode vinområder og grækerne har da også sat deres præg på 
vinene.

Spændende vine dyrkes på den aktive vulkan Etnas skråninger, og de ligeledes vulkanske Lipariske øer 
nord for Sicilien har også interessante vine, hvor hovedvægten er lagt på de søde typer.

Hedvinen Marsala tegner sig for øens største DOC-produktion. En del danskere har sikkert stiftet 
bekendtskab med denne søde vin i forbindelse med madlavning (den med træskeen om halsen…). Efter 
en periode med gennemsnitskvalitet, er typen nu på vej op og ligeledes har dessertvinene Moscato di 
Pantellaria og Malvasia delle Lipari vist spændende potentiale.

Mad på Sicilien

Vin på Sicilien
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