
OPSKRIFTER MED HONNING



ANATARA FARCITA AL MIELE  
Farseret and med honning

Til 6 personer 

Det skal du bruge: 
• 1 and på ca. 2 kg. med lever 
• 25 g. smør 
• 3 spsk. soya 
• 2 løg, hakkede 
• ½ fed hvidløg 
• 5 spsk. brandy eller cognac 
• 2 spsk. honning fra Olifa 
• 1 tyk skive kogt skinke, hakket 
• Salt

Sådan gør du: 

• Varm ovnen op til 180⁰. 
• Vask anden med vand og dyp den tør med lidt køkkenrulle. 
• Gnid anden ind- og udvendigt med salt. 
• Steg leveren i nogle minutter; vend den hyppigt. 
• Tag leveren op og hak den. 
• Bland soya, løg, hvidløg og brandy i en skål. 
• Hæld halvdelen i en anden skål og rør honning i den ene skål. 
• Gnid anden med honning-blandingen og sørg for, at den trænger godt ind. Gem lidt 

af blandingen og rør 3½ dl kogende vand i den resterende blanding med honning. 
• Rør lever og skinke i blandingen uden honning og fyld det i anden. 
• Bind anden sammen, sæt den på en rist over en bradepande og hæld lidt vand ved. 
• Steg anden i 1½ time; dryp jævnligt med den fortyndede honning-blanding. 
• Fjern snoren, skær anden og server den på et varmt fad. 

Billedet er fra gastrosenses.com

Skal du have and til Mortens aften, så har vi her et italiensk alternativ. Denne 
smagfulde ret får munden til at løbe i vand, og er en Mortens aften værdig. 



CONIGLIO AL MIELE CON VERDURE 
 Kanin med honning og grøntsager 

Til 4 personer 

Det skal du buge: 
• 80 g. smør 
• 1 spsk. honning fra Olifa 
• 1 kanin, skåret i stykker 
• 5 spsk. Hvidvinseddike fra Olifa 
• 4 gulerødder, skåret i skiver 
• 4 majroer, skåret i skiver 
• 100 g. ærter 
• 100 g. grønne bønner 
• 1 kvist frisk estragon, hakket 
• Salt og peber 

Sådan gør du: 
• Varm ovn en op til 200⁰. 
• Varm smør og honning op i et ildfast fad og brun kaninstykkerne på alle sider; vend 

dem ofte. 
• Krydr dem med salt og peber, tag dem op og hold dem varme. 
• Hæld eddiken i fadet og lad den koge; skrab bunden af fadet med en træske og lad 

så eddiken simre over lav varme, til den er fordampet. 
• Kog samtidig grøntsagerne i letsaltet vand i 5 minutter og lad dem dryppe af. 
• Kom kaninstykkerne i fadet igen sammen med grøntsagerne og estragon, læg låg 

på og sæt fadet i ovnen i ca. 45 minutter til alt er mørt. 

Billedet er fra nemlig.com

Kaninen er en hyppig gæst på det italienske spisebord. Prøv denne 
version med honning der matcher kaninens smag helt perfekt.



Til 2 personer 

Det skal du bruge: 
• 1 bakke rucola 
• 3-4 blade radicchiosalat 
• 3 tomater, skåret i både 
• ½ agurk skåret i stave 
• 150 g. gedeost 
• 2 spsk. ovnbagte tomater 
• 1 spsk. tørristede grofthakkede mandler 
• 1 spsk. balsamico fra Olifa 
• ½ spsk. hvidvinseddike fra Olifa 
• 4-6 spsk. ekstra jomfruolivenolie ”Terre di Olifa” 

eller Olien fra Puglia fra Olifa 
• 2 tsk. honning fra olifa 
• Salt og peber 

Sådan gør du: 

Dressingen 
• Pisk eller ryst balsamico, hvidvinseddike, honning, salt og peber sammen. Tilsæt 

olien, og pisk det godt igennem. Smag til med honning og eventuelt lidt ekstra salt. 

Salaten 
• Alle ingredienserne blandes let med dressingen og serveres med det samme, da 

rucolaen falder hurtigt sammen og derfor ikke egner sig til buffet eller til at stå i 
køleskabet. 

RUCOLA MED GEDEOST, TOMATER, RISTEDE 
MANDLER OG BALSAMICO-HONNINGDRESSING

Billedet er fra marinasmad.com

Denne skønne salat emmer af Italien med både friske og bagte tomater, 
ekstra jomfru olivenolie og en balsamico-honningdressing til at samle salaten. 



Til 2 personer 

Det skal du bruge: 
• 250 g. rå laks – husk at fortælle din fiskemand, 

at du skal bruge den til laksetatar 
• 1 økologisk citron, fintrevet skal og saft 
• ½ bundt estragonblade, finthakkede 
• 1 tsk. dijonsennep 
• 1 lille finthakket skalotteløg 
• 1 spsk. groft kværnet rosa peber 
• Honning 
• Salt 

Sådan gør du:
• Skær laksen i meget små tern og vend den i citronskal og -saft. Lad den trække i 

nogle timer i køleskabet. 
• Vend estragon, skalotteløg og rosa peber i laksen, og smag til med honning, sennep 

og salt. 

LAKSETATAR RØRT MED ESTRAGON 
OG DIJONSENNEP

Billedet er fra femina.dk

Denne laksetatar smager som en drøm, tilberedningen er nem og netop derfor 
er den perfekt som forret. Vi anbefaler en god chardonnay dertil.



Til 4 personer 

Det skal du bruge: 
• 4 modne ferskner 
• 60 g. rørsukker 
• 30 g. kakao 
• 30 g. smør 
• 4 Amaretti 
• 2 æggehvider 
• Vanilieis  
• Honning 
• 2 tsk. honning fra olifa 
• Salt og peber 

Sådan gør du: 

• Skær ferskner i halve, og fjern stenen. Skær lidt af kødet i midten af den halverede 
fersken væk, brug gerne en ske. 

• Bland æggehvider med kakao, sukker og knuste Amaretti’er. Fordel fyldet i midten 
af de halverede ferskner. Ovenpå lægges en lille klat smør og stryg lidt honning 
over. 

• Fersknerne bages i ovnen ved 160 grader i ca. 1 time. 
• Server fersknerne lune med vanilleis til.

BAGTE FERSKNER

Billedet er fra evaskoekken.blogspot.com

En klassisk dessert fra Piemonte, hvor fersknerne fyldes med 
Amaretti og kakao, desserten kan spises kold som varm.



Det skal du bruge: 
• 500 g. hvedemel 
• 15 g. gær 
• 3 dl vand 
• 1 spsk. sukker 
• 60 g. revet Pecorino 
• 30 g. honning fra Olifa 
• 7-8 tsk. tørret rosmarin fra Olifa 
• Ekstra jomfruolivenolie fra Olifa – brug Classico 

eller den økologiske.  
• Salt 

Sådan gør du:
• Rør gæren ud i det lune vand, og tilsæt hvedemel, 25 gr olie og sukker. Ælt dejen 

godt sammen og fortsæt med at ælte i ca. 10 minutter. 
• Læg dejen i en skål og skær et kryds i midten, lad dejen stå på et lunt sted og hæve 

tildækket i 1 time. Tilsæt herefter revet pecorino, hakket rosmarin og honning, og 
bland godt sammen. 

• Del dejen i 2 portioner som trilles aflange, som holdes sammen i den ene ende og 
snoes rundt om hinanden, og enderne samles sådan, at brødet danner en cirkel. 
Brødet kan også formes som et stort rundt brød. 

• Lad brødet hæve tildækket i 30 minutter. Bag herefter brødet i ovnen ved 200 grad-
er i 35 minutter. 

PANE CON MIELE, ROSEMARINO E PECORINO 
Brød med honning, rosmarin og pecorino 

Billedet er fra familiejournal.dk

Dette skønne brød har en fantastisk smag af både sødme, salt og 
krydderi. Velegnet som tilbehør til en portion pasta eller en kødret.



Det skal du bruge: 
• 200 g. blandede nødder (fx. valnødder,                
        hasselnødder, mandler, pistacienødder,  
        pecannødder eller paranødder 
• 80 g. syltet appelsinskal eller pomeransskal 
• 8-10 cocktailbær 
• 80 g. hakket sukat 
• 50 g. mel 
• ½ tsk. kanel 
• 1/4 tsk. allehånde 
• 100 g. honning 
• 100 g. sukker 

Sådan gør du: 

• Hak nødderne groft og bland dem med frugt, mel og krydderier. 
• Sukker og honning varmes op til kogepunktet i en kasserolle - eller i mikroovnen. 

Pas på, at det ikke koger over! Bland den varme sukkermasse sammen med nødde-
blandingen og ælt det hele godt sammen. 

• Beklæd en form med bagepapir - læg evt. rispapir i bunden - og fordel dejen i for-
men i et lag på ca. 1 cm. Dejen er lidt klistret, så det kan være en hjælp at bruge en 
våd ske eller hånd. 

• Kagen bages i 35 min. ved 150 grader. Lad den køle helt af i formen. 
• Når panforten er kold tages den ud af formen, drys med flormelis og skær i mun-

drette bidder. 

PANFORTE 
En klassiker til jul 

Billedet er fra dr.dk

Få en bid af Italien ind i dit køkken til jul med denne klassiske italiensk dessert. Den 
rækker til mange, fordi man kun kan spise lidt af den fyldige kage ad gangen.



FÅ MANGE FLERE TOMMASO TIPS, TRICKS OG TASTE PÅ

WWW.TOMMASO.DK

VI HAR FÅET VORES INSPIRATION FRA SØLVSKEEN, 
ITALIENSK MAD & VIN DK OG MODERNE MAMA


