
“MADGLÆDE” – markedsfør din restaurant / produkt på en ny måde

Hverdagsmad GÆSTEMADSæson
Mad i en fartGOURMETSundhed

Opskriften er til 4 pers.

Det skal du bruge:

Soyasauce:
0,25 l soya

0,25 l vand

25 gram chilipasta

1 skalotteløg

1 citron

30 gram sukker

15 gram maizena

Wokurter:
400 gram gulerødder

1 broccoli

½ spidskål

400 gram friske, grønne bønner

 (frosne går an)

300 gram ærter

200 gram bambusskud

2 stk. røde peberfrugter

1 spsk rapsolie til stegning

Kød:
700 gram okseinderlår 

(andet magert og mørt oksekød kan bruges)

1 spsk rapsolie til stegning

Pynt:
frisk basilikum

KLASSENS STÆRKE DRENG
I hver udgIvelse af appetIze brInger vI „madglæde“ som leveres af 

dygtIge kokke ansat på aalborgensIske restauranter og caféer.  

„madglæde“ skal InspIrere og gIve dIg som læser lyst tIl at sprInge ud 

I nye og spændende retter. velbekomme!

Sund wokret, uden stivelse med masser af protein. LEVERET AF VICTORS MADHUS

Fremgangsmåde:

Soyasauce:
Skalotteløg snittes fint, og koges op med vand, soya, suk-

ker, chilipasta samt saften fra citronen. Husk sigte så ker-

ner undgås.

Maizena tilsættes lidt vand og røres sammen. Sørg for at 

soyamassen koger, og tilsæt herefter maizenaen under 

piskning. Lad den herefter simre i 10 minutter.

Wokurter:
Hold tingene adskilt under forberedelse.

Skræl gulerødderne og skær dem i tynde skiver. Pluk bu-

ketterne fra broccolihovedet. Skær stokken fra spidskålet 

og hak det fint. Skær enderne af bønnerne. Ærterne sæt-

tes i en skål for sig. Sigt lagen fra bambuskudene. 

Pil kernehuset ud af peberfrugterne og skær i strimler.

Oksekød:
Skær oksekødet i strimler af cirka 6 cm.

Til sidst:
Varm en stor wokpande op med 1 spsk olie. Den må gerne 

ryge så den har meget varme.

Steg først gulerødderne i ca 1 min, herefter kommes de re-

sterende grøntsager i. Steges til de er let møre og krydres 

med salt. Tages af panden.

Varm panden op igen, tilsæt olien og steg kødet hårdt. 

1 min før det er færdigt tilsættes de stegte grøntsager 

samt soyasaucen.

Retten pyntes med basilikum. Retten serveres eventuelt 

med brød, nudler eller ris.   

Kokken bag

Navn: Mathias Lassen

Født: 20. august 1991

Status: Kæreste med Mie

InteresseR: Fodbold, mad, øl og vin

Karriere: Udlært på Prinses Juliana. Efter det Souschef på samme sted,  
kun afbrudt af 4 mdr i militæret. Deltog som elev i konkurrencer i ind- og udland. 
Startede i Victors Madhus den 22. september 2014

SUND WOKRET
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Vores koncept APPETIZE “Madglæde” er 

blevet rigtig godt modtaget i byen og af vores 

læsere. Det er et opslag, hvor du som restau-

ratør eller producent kan komme med dit 
helt eget bud på en opskrift. 

“Madglæde” giver dig mulighed for at vise dit 

madsted eller produkt på en ny og personlig 

måde. Opskrifter bringer megen glæde og in-

spiration til vores læsere.

Det eneste du skal gøre er, at sende os et 

billede af anretningen samt kokken. Billedet 

skal være i god opløsning, så det skal mindst 

fylde 2MB. Derudover skal du skrive en  

ingrediensliste samt en fremgangsmåde, 

kort tekst om kokken bag, og eventuelt en 

kort tekst om dit madsted/produkt. Du er 

også velkommen til at få dit logo med...

“Madglæde” i APPETIZE, Victors Madhus

Få et opslag med i APPETIZE

intropris kr. 3.495,- 
MADGLÆDE


