
Äggnudlar med Kaviar
(recept: Michael Sporrong, 10 juni 2005)

2 portioner

Ingredienser:

Äggnudlarna (egentligen större mängd än som behövs för den här rätten):
110 gram Vetemjöl (helst durumvete)

1 stort Ägg
1 tsk Olivolja

1/4 tsk Salt
1 knivsudd Muskotnöt (finriven)

några droppar Vatten (om det behövs)

Övriga ingredienser:
2 Vaktelägg
1 burk Kaviar (Beluga) - 1 burk = c:a 112 gram

1.5 dl Tjock, nyskummad grädde (vanlig vispgrädde är för tunn)
1 msk filmjölk
4 stjälkar Vitlök, ganska späda (= unga, purjolöksliknande vitlöksplantor)

Citron
Svarpeppar

Sätt en "filbunke" på 1.5 dl tjock nyskummad grädde (från mjök köpt direkt på gården) och 1
matsked filmjölk. Låt den stå c:a 24 timmar i rumstemperatur. Den ska vara friskt syrlig och riktigt
tjock när den är färdig. Kyl den sedan i kylskåp.

Gör degen för äggnudlarna. Låt den vila i kylen några timmar. (Jag ger ingen exaktare beskrivning
av hur äggnudlarna görs, eftersom den informationen finns i så många kokböcker.)

Koka vakteläggen exakt 2 1/2 minuter, för att få vitan fast och gulan lös. Spola med kallt vatten.

Hacka vitlöksstjälkarna och rör ner dem i den syrade grädden.

Kavla ut äggnudelsdegen och skär den till tagliatelle (lämpligtvis i en pastamaskin), som klipps i 5
cm bitar. Koka äggnudlarna i saltat vatten direkt när de är färdiga (3 - 4 min. beroende på tjocklek).
Häll av och lägg i en liten klick varmt smör, rör om.

Lägg upp 1 - 1.5 dl äggnudlar på en assiett, lägg beluga kaviaren i en hög bredvid och den syrade
grädden med vitlöken i ytterligare en hög. Lägg ett halvt vaktelägg överst på äggnudlarna och ett
halvt vaktelägg på den syrade grädden. Pressa 2 - 3 droppar citronsaft över kaviaren och lägg en
tunnt skuren halv citronskiva på kaviaren som dekoration. Vrid ett varv på svartpepparkvarnen
(mycket finmalet) över asietten och servera till en god champagne.

Den här rätten komponerades till
Laurent-Perrier, Brut Millésimé 1995

(en krispigt, ren och elegant champagne med speciell karaktär).


