
 

 Årgang 9  
 

Møte nr.:  2-11 

Vert:  Njål 

Dato:  Fredag 1. april 2011 

Deltakere: Sigurd, Jan Ove, Jan Morten og Njål 

 

Møtet hos Njål denne kvelden ble meget spesielt for oss alle. Vi var alle sterkt preget etter 

dødsfallet til Jan Kåre for knapt 14 dager siden. I klubbsammenheng vil Jan Kåre bli husket 

som en gladgutt, han var alltid nysgjerrig og hadde ofte skalldyr/sjømat og ikke minst 

suffléer på menyen. Derav også dagens meny.  Den var også redusert til kun to retter for å 

få mer tid til å prate sammen. Vi husker også Jan Kåre fra alle årene på Gladmaten, med de 

rette kommentarene og det rette blikket for alle de “glade detaljene” – den er intern! 

 

Aperitif denne gang var en forfriskende sjampis som vi dessverre har glemt navnet på. 

  

Njål var allerede i gang med desserten før vi kom, så han bare fortsatte med denne mens vi 

andre gikk i gang med hovedretten. Kveldens hovedrett var bakt torsk med løvtynne 

poteter og en tomatsalat. Dette er en ganske enkel rett og det aller meste kan egentlig 

klargjøres i god tid før selve oppvarmingen. Greit når du har det travelt.  
 

Vi brukte en ostehøvel til potetene, men en mandolin er jo et 

enda bedre verktøy. Tomatsalaten kan med fordel lages i god 

tid, så den får satt seg litt i smaken. Vi la potetene i et lag 

utover varme tallerkener med fisken over og tomatsalaten på 

topp. Litt bacon strødde vi over det hele til slutt. Ble en 

meget bra rett. Vinen vi hadde til, en ripasso vin ved navn 

Vigneto de Torbe, passet meget bra.  

Kveldens tips: tallerkener kan varmes opp i mikroovn! 

 

Desserten var til minne om Jan Kåre og den aller første des-

serten han hadde på menyen ute på Ganddal. Vi hadde jo 

både den gang og senere på Damenes Aften hatt litt problem 

med å få denne Pasjonsfruktsuffléen til “å stå”, så vi var 

rimelig konsentrerte og ønsket sterkt å lykkes. Etter en liten 

diskusjon på valg av former gikk de inn i ovnen. Og hvilket 

RESULTAT. Dette ble de fineste og beste noen gang, dette var 

til ære for deg Jan Kåre. Takk for alt!  

 

Etter litt Gladmatprat fra siste møte på Ullandhaug hvor 

Sigurd og Jan Morten hadde vært, avsluttet vi kvelden 

klokken 01.15. Og ble også enige om at neste møte, som er 

Damenes Aften, skal avholdes den 4. juni hos Cate & Jan 

Morten på Tjensvoll – velkommen. 

 

Jan Morten 

Referent 


