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Hvide asparges med fjordrejer

Det skal du bruge:
4 personer

12-16 hvide asparges

300g pillede fjordrejer

Et bundt dild

Salt og peber

50g smør

2 æggeblommer

100ml piskefløde

200g usaltet smør

Saften af ½ citron

Et knips cayenne peber

Salt og peber

1 Smelt smørret over svag varme. Sigt det 
klarede smør fra vallen og sæt til side.

2 Kom æggeblommer, piskefløde og citronsaft 
i en kasserolle. Krydr med salt og peber, og et 
knips cayennepeber.

3 Pisk æggene over svag varme. Check bunden 
af kasserollen ind i mellem. Du skal gerne røre 
bunden uden du brænder fingrene. Den skal dog 
stadig være varm.

4 Pisk til æggene er dobbelt i volumen, og kon-
sistensen er tyk og cremet. Tag æggene af varmen 
og mens du pisker, tilsæt den klarede smør, lidt ad 
gangen.

5 Smag til med salt, peber og lidt citronsaft, hvis 
det er nødvendigt. Sæt til side.

8 Smelt 50g smør i en gryde med 200ml vand. 
Krydr med salt og peber.

7 Skræl dine asparges og knæk roden af. As-
parges knækker naturligt, hvor roddelen stopper.
Trim enderne, så de ser pæne ud på tallerkenen.

8 Kom din asparges i gryden og lad dem simre til 
du kan stikke en kødnål igennem.

9 Lad dem dryppe af på et rent viskestykke og 
placer dem på tallerkener.

10 Kom et par skefulde sauce mousselin over as-
pargesene, top med fjordrejer og masser af dild.



Sommeren er her...

... Sådan helt rigtigt denne gang. Hvor jeg sidste måned erklærede sommeren for 
startet, så er det denne gang helt officielt sommer. Vi er nemlig netop trådt ind i den 
første officielle sommermåned. Solen har allerede kigget frem, og sommertøjet har 
været luftet. 

Det er også den første sommer med fuldstændig åbent land i et par år. Der er 
ingen restriktioner, men derimod masser af hygge med venner og familie, solskins-
dage, aftener på terassen og ikke mindst festivaller. 
 
Jeg har gjort mit bedste for at finde de bedste danske specialøl til netop disse 
begivenheder. Du vil derfor, alt afhængigt af dit abonnement, kunne finde Witbiers, 
IPA’er i forskellige undergenrer og forskellige lagers. Alle nøje udvalgt med den 
varme tid som udgangspunkt, hvor de lettere og frugtige øl passer bedre end de 
tunge og varmende sorte øl.

Til denne måned har jeg udvalgt en opskrift på hvide asparges, som netop i disse 
tider er i sæson. Øllen, du skal drikke til, er en Belgian Wit, der med sin hvedebase 
og frugtige noter komplimenterer aspargersne smukt. Lov mig at du gemmer en af 
dem til næste gang du skal spise hvide asparges.

Men er der så slet ikke noget mørkt? - Selvfølgelig er der det. Jeg har fundet en 
Dubbel fra Ørbæk, som du skal gemme til en grill aften, der passer den rigtig godt. 
Når du så har spist mad, pølser og hvad der ellers måtte høre til, skal du åbne 
Bryghuset Møn - Sommerspirets Lakridsstout. Den er god som en kontrast til en evt. 
isdessert eller bare efter måltidet.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Bryghuset Møn | Møn

SOMMERSPIRETS 
LAKRIDS STOUT

Stout | 5,1 %

Selvom navnet måske giver anledning til lidt forvirring, har jeg taget 
denne lette stout med i kassen. Men lad hverken navnet eller den lave 
alkoholprocent snyde dig. Den er stadig kraftig og kompleks i smagen. 
Foruden en lang række malte, har Bryghuset Møn også tilsat engelsk 
rålakrids under brygningen. 

Hjort Beer | Aalborg

SEBASTIAN

Belgian Wit | 5,0 %

Når du laver de hvide asparges med fjordrejer, som jeg foreslog 
i indledningen, så skal du smage denne her. Det er en traditionel 
Belgisk Wit med en mild humle smag, let krydret karakter og noter af 
appelsin, citron og lidt koriander. Og så har den endda vundet guld 
ved European Beer Challange i 2021.

Caleidoskope Brewing Company | Amager

GREEN CIRCLES

NEIPA | 5,1 %

En lidt atypisk New England IPA. Hos Caleidoskope Brewing Compa-
ny, har de valgt at twiste den klassiske form lidt. Det er sjældent, at der 
er så meget bitterhumle i en NEIPA. Men i Green Circles er der tilføjet 
noget mere. Den øgede bitterhed giver en velsmagende kontrast til de 
søde frugtige noter i øllen.



I alle abonnementer

Ørbæk Bryghus | Ørbæk

DUBBEL

Dubbel | 6,5 % 

En klassisk belgisk Dubbel brygget efter gamle traditioner. Øllen har 
behagelige smagsnoter af krydderier, mørke bær, nelliker og lidt 
peber. Alle karakterisktika, der stammer fra den anvendte gær. Den er 
flot kobberagtig i glasset.

Bad Seed Brewing | Aalborg

HELLES LAGER

Helles Lager | 4,3 %

Helt oppe fra det mørke Jylland skal vi have en lys øl, der passer 
helt perfekt til en varm solskinsdag på terassen eller altanen. Du skal 
smage Helles Lager fra Bad Seed Brewing. En klassisk lager brygget 
med en enkelt type humle. Den er letdrikkelig og med diskrete noter af 
både lime og citron.

Thisted Bryghus | Thisted

THAGAARD

Ale| 5,8 %

Vi bliver nordpå. Her har jeg hos Thisted Bryghus fundet et modspil 
til de humle stærke øl, som er med i denne kasse, fordi den faktisk er 
brygget helt uden humle. De afgørende ingredienser til denne øl er 
fundet i naturen omkring Thisted. Det er bl.a. de friske birkeblade, som 
stammer fra Nationalpark Thy. Øllen er i øvrigt opkaldt efter manden, 
der plantede de første birketræer i Nationalpark Thy.



Kun i Entusiasten og Eksperten

Ugly Duck | Nørre Aaby

SNAKE DRIVER

Double NEIPA | 8 %

Snake Driver er en fuldblods double New England IPA, der har 
et juicy udtryk og masser af smagsnoter af bl.a. citrus, enebær og 
grapefrugt. Den generøse mængde humle er med til at gøre øllen til 
en vaskeægte sommerbasker. God fornøjelse.

Anarkist | Odense
CRISP’ N’ COLD

India Pale Lager | 6,4 %

En spritny øl fra Anarkist, der som navnet antyder skal nydes iskoldt 
fra køleskabet. Den er skabt med udgangspunkt i en nyere øltyper, 
der udvisker grænserne mellem pilsner og IPA. Den er skabt på en 
solid base af pilsnermalt og tørhumlet, som var det en West Coast IPA. 
Resultatet er en øl, der har pilsnerens sprødhed og de frugtige bitre 
noter fra IPA’en.



Kun i Eksperten

Alefarm | Greve

ROAMING WIT

Belgian Wit | 4,7 %

Fra de humlestærke folk fra Alefarm i Greve, har jeg fundet endnu en 
Witbier, som du kan smager, når du serverer opskriften fra tidligere. 
Ligesom forrige Wit, er den med både koriander og citronskal. Men 
denne er også tørhumlet med en håndfuld lækre humlevarianter, der 
giver øllen et ekstra lag kompleksitet.

Slowburn | Hvidovre

SHOULDERS OF GIANTS

West Coast IPA | 6,3 %

Shoulders of Giants fra Slowburn er deres hyldest til de klassiske West 
Coast IPA’s der gik forud for den humlerevolution, vi i dag nyder godt 
af. Den er modsat mange moderne IPA’er klar i glasset og har en 
forfriskende bitterhed. Humletyperne, der er nøje udvalgt, er også af 
de mere klassiske varianter. Alt i alt en forfriskende IPA, som du ikke 
bør snyde dig selv for.



Smag mere i næste måned...


