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SØTPOTET:
Kutt søtpoteten i tynne skiver på oppskjærsmaskin eller mandolin. 
Kok den akkurat mør i lettsaltet vann og legg den på brett med litt 
olje under. Varm opp under grillen ved servering.

RØKTE REKER:
Skrell de kokte rekene og røyk dem 5 minutter i en aburøyker (kan 
kjøpes i sportsbutikk). Varmes lett opp sammen med ertene ved 
servering.

KAMSKJELL:
Stek kamskjellene på den lengste siden av skjellet (ikke 
kortendene) i en rykende varm panne med litt olje i. Når de har 
fått en god brunfarge på den siden, trekkes de av varmen og du 
tilsetter smør i pannen. Ha salt og pepper på skjellene og øs litt 
smør over. Det tar ca. 2–3 minutter å steke kamskjellene. Det er 
viktig å ikke steke dem for lenge, da blir de harde. 

REKESKUM:
Kok opp rekekraften sammen med fløten og la den småkoke i 10 
minutter. Riv i sitronskall og smak til med sitronsaft, salt og 
pepper. Skum opp med stavmikser ved servering.

ERTEPURE:
Sauter sjalottløken i smøret til den er blank. Ha i ertene og kraften 
(kan erstattes med vann). Ha på lokk og kok i 3 minutter. Sil av 
vannet og kjør opp i en blender sammen med smøret til en glatt 
puré. Smak til med salt og pepper. Kok de ferske ertene i 2 
minutter og avkjøl i isvann. Press ut innmaten i ertene slik at 
skallet kommer av. Varm innmaten i litt smør ved servering og 
smak til med salt og pepper.

Rekeskum:
2 dl rårekekraft (som skalldyrkraft s.?)
2 dl fløte
1 sitron 

eRtepuRe:
200 g erter, frosne
½ dl kyllingkraft 
1 sjalottløk
2 ss smør
salt og pepper
50 g ferske erter

søtpotet:
1 søtpotet

KamsKjell saNDefjord

salt og pepper

Røkte RekeR:
100 g kokte rensede reker
2 ss røykespon

kAmskJeLL:
4 store ferske kamskjell
1 ss nøytral olje
salt og pepper
1 ss smør

4 posjerte vaktelegg, se s.
erteskudd

Slik Steker du kamSkjell:

Varm opp pannen til det ryker. tilsett litt olje. legg i kamskjellene og 
stek på sterk varme til de blir gylne. Når fargen er gyllen, trekker du 
pannen av varmen. tilsett smør og snu skjellene. Øs litt av smøret 
over dem. 
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VInTIPs:
Her er det sarte smaker: erter, kamskjell og reker (med litt 
røyk). Det stekte kamskjellet er den mest fremtredende 
smaken. prøv en tørr riesling fra gode vinmarker i 
Rheingau, en vin som har litt mineralitet i seg, samtidig 
som den har syren og kraften til å ta igjen det stekte 
kamskjellet og likevel ikke overdøve rekene. Det er jo en del 
sødme i skalldyr, og fruktsødmen i riesling fungerer bra 
mot denne.


