
DEN GODE SMAK 

 

Lørdag 15. november 2003 

 

Møte nr. 5  
Sted: Hos Jan Ove  

Deltakere: Sigurd, Jan Morten, Jan Kåre, Njål og Jan Ove. 

 

Denne gang var vi samlet hos Jan Ove på Storhaug og for første gang var samtlige 5 

medlemmer samlet. Vi samlet oss i stua der dagens meny ble presentert og vi lagde alle 

vår egen Irish Coffee som aperitiff. Sigurd liker ikke kaffe og var meget skeptisk, men 

resultatet synes han var overraskende godt. En god start på kvelden. 

 

Menyen for kvelden var som følger: 

Irish Coffee  

Kreps naturell 

Hvalbiff med Salsa 

Flan 

 

Vi samlet oss på kjøkken og så igjennom råvarer og fordelte oppgaver. Jan Ove ble 

administrator for de ulike rettene som skulle lages.  

 

Sigurd og Jan Morten rensket sjøkrepsen og ristet loffen, mens Jan Kåre og Njål lagde 

majones fra bunnen av. Første forsøk ble mislykket fordi vi spedde oljen i eggeplommene 

for raskt. Neste forsøk ble derimot vellykket. Sjøkrepsen ble anrettet med salat og ristet 

brød og smakte fortreffelig. Den tørre hvitvinen til passet godt 

 

Det var stor spenning til hvalbiff som hovedrett. Sigurd og Jan Morten som for 

renskjæring av hvalbiffen og skar opp tynne skiver for steking i ett minutt, mens Njål og 

Jan Kåre lagde avocadosalsa. Hvalbiffen var mør og meget god, smeltet nesten på tunga 

og fungerte utmerket som gourmetmat. 

 

Desserten ble laget på kjøkken mens andre var mest opptatt av å følge med på Norges 

landskamp mot Spania. Desserten var karamellpudding anrettet med krem, mandler og 

appelsin og ble servert med en søt Madeira. Søtt og godt. 

 

Etter desserten og landskampen satte vi oss i stua og Jan Ove åpenbarte barskapet sitt. Jan 

Morten insisterte på at Håbetfestivalen burde arrangeres igjen av blant annet Sigurd og 

Jan Kåre skrøt uhemmet av Morten Abel uten at Sigurd var helt med på notene. Etter 

langt om lenge kom vi oss i en taxi, passerte ”en radikal høyresving” og kom oss hjem. 

 

Det ble avtalt planleggingsmøte for Damenes Aften torsdag 11. desember kl. 20.00 hos 

Sigurd. Damenes Aften ble avtalt holdt hos Njål med dato 10. januar 2004. Neste møte 

blir hos Jan Morten 13. mars 2004. 

 

Njål 

Referent 


