
Ingredienser
1 bundt persille

16 stk grønne asparges

Olivenolie

4 skiver skinke, lufttørret

125 g smør

2 stk pasteuriserede æggeblommer

1 spsk hvidvinseddike 

Salt

asparges
svøbt i skinke og bearnaise

KOKKENS
hverdagsmad

... i weekenden

Asparges svøbt i skinke og bearnaise

sådan gør du:
Tænd ovnen på 200 grader.
Skyl og tør persillen og hak den fint.
Vrik asparges, og lad dem knække ,der hvor de naturligt knæk-
ker. Kassér rodenden og skær enderne til. Gnid dem 
med olivenolie og pak 4 asparges i hver skive skinke.
Læg dem i et fad og stil dem i ovnen i 10 minutter.
Smelt smørret. Kom æggeblommerne i en gryde. Pisk, pisk 
og pisk nu konstant, under langsom og svag opvarmning 
blommerne med eddike til tyk og skummende. Tag gryden af 
blusset og pisk nu med salt og smør, som løber i en tynd, stråle 
til saucen er cremet og tyk. Smag til med salt og peber. Mæt 
saucen med persille.
Anret asparges svøbt i skinke med bearnaisesaucen 
for enden.

hverdagsmad
... i weekenden

www.kokkenshverdagsmad.dk
telefon 7012 9999

Velbekomme!

Serranoskinke (på spansk el jamon serrano) er en type spansk 
svineskinke af lokale lyse landsvin.

Serranoskinken laves efter gamle og stolte traditioner over hele 
Spanien. 

Serrano betyder fra fjeldene og antyder at traditionel spansk 
svineskinke opstod der.  Nogle kalder den for den for spansk 
fjeldskinke. Smagen er mere fremtrædende og saltindholdet lavere 
end hos f.eks. en norsk svineskinke. Kødet er desuden ofte mere mørt. 

Grisene fodres med korn, majs og urter. Skinken modnes på ca. et år. 
Som med mange andre produkter, er der variationer af skinke og 
produktion. Vores skinke er mør, let saltet og den karakteristiske 
spanske skinkesmag træder flot frem.

4
pers.

l u f t t ø r r e t  s k i n k e
s e r r a n o  s k i n k e

b o n u s  i n f o

Lufttørret skinke / Serrano skinke


