
DEN GODE SMAK 

 

Lørdag 13. september 2003 

 

Møte nr. 4 Sted: Hos Jan Kåre Deltakere: Sigurd, Jan Morten, Jan Kåre og Jan Ove. 

 

Denne gang var vi samlet hos Jan Kåre på Ganddal.  Njål hadde dessverre ”dobbelt-

booket” og var derfor ikke tilstede. 

 

Vi samlet oss på kjøkkenet over et godt glass og diskuterte dagens meny.  I oppskrift på 

forrett (lakseruller) skulle det være 1 ts. Fiskesaus, noe som var en ukjent ingrediens for 

de fleste, men som Sigurd hadde hjemme. 

Sigurd og jan Morten la derfor ut på en ekspedisjon for å hente fiskesaus, mens Jan Kåre 

og Jan Ove gikk i gang med salat og saus til forrett. 

 

Da alle igjen var samlet gikk forretten unna i en fei og vi kunne sette oss til bordet. 

En fortreffelig smak (selv om noen av rullene hadde blitt svidd i frityren) der muligens 

fløten var litt dominerende. Vinen stod godt til fiskeretten. 

 

Hovedmåltidet (breiflabb) gikk greit unna.  Flambering under tilvirkning av sausen var 

vel det mest ”actionfyllte” elementet.  I oppskriften var det advart mot at vinvalg kunne 

være vanskelig til en kraftig peppersaus.  Dette hadde Jan Kåre løst utmerket ved valg av 

en lett Beujolais. 

 

Så til Sigurd sitt høydepunkt for kvelden; Pasjonsfrukt sufflé.  Sufléer var for de fleste et 

nytt bekjentskap, bortsett fra den tradisjonelle ostesufléen.  Pasjonsfruktene viste seg å 

inneholde mindre fruktkjøtt enn hva oppskriften hadde forutsagt og undertegnede var nok 

for rask med pisking av eggehviten som ikke ble helt fast.  Men etter at desserten hadde 

fått 10-12 minutter i ovnen, satte vi oss forventningsfullt til bordet – og vi ble ikke 

skuffet.  Suffléen var litt ujevnt stekt med flytendene konsistens på bunnen, men likevell 

en unik smaksopplevelse.  Sigurd holdt fast ved at dette var beste desserten hittil. 

Valg av vin; En Sauternes som med sinn ekstreme sødme satte en spiss til sufléen. 

 

Etter maten forflyttet vi oss over i salongen, der noen tydeligvis prøvde å gjøre kål på Jan 

Kåre sitt barskap (uten å lykkes……). 

Vel, vi diskuterte Dameaftenen der Jan Morten hadde sterke ønsker om å dra ut av byen 

og gjøre en hel helg ut av det, uten at han fikk samlet oppsluttning om dette.  Vi kom vel 

frem til at det var bedre å holde arrangementet eksternt, da det ellers kan bli vel mange til 

bordet i en privat stue. Diskusjonen fortsetter på neste møte. 

 

Nye møter utover Dameaftenen 10/1-04 ble ikke bestemt, da klokken plutselig var blitt 

mye og det var på tide å dra hjem. 

 

 

Jan Ove 

Referent 


