
Toast med Rocka, Färskost och Balsamvinägercréme
(recept: Michael Sporrong, 21 oktober 2005)

2 portioner

Ingredienser:
2 skivor Vitt Bröd

2.5 hg Rockavinge (helst från yttre halvan)
1 hg Krämig Färskost med Basilika och Vitlök (hemmagjord eller Cantadou)

0.5 dl Creme Fraishe
3 msk Balsamvinäger (gjord på rödvin)

0.5 tsk Honung
Smör
Citronpeppar
Salt (gärna mineralsalt för en mildare sälta)

2 Körsbärstomater
1 liten bit Gurka

Välj en bit från yttre halvan av vingen på en relativt liten rocka. Biten ska vara avlång längs fibrerna
i köttet för att få den rätta konsistensen.

Gör en krämig färskost och smaksätt den med färsk basilika, lite finriven vitlök och en aning salt
(eller använd Cantadou färskost med basilika och vitlök). Blanda ett hekto färskost med lite creme
fraishe till lämplig konsistens.

Koka ihop balsamvinäger och honung tills det får lagom tjock konsistens och smak.

Skiva körsbärstomaterna tunnt och riv lite gurka på det grövsta på rivjärnet.

Krydda rockavingen med ganska mycket citronpeppar och en aning salt och stek den i rikligt med
smör i medelvarm stekpanna under lock. Allteftersom ytan blir stekt vänder du den och repar av
köttet längs fibrerna (inifrån och ut) med en gaffel, så att det blir "trådigt". Låt det färdiga
rockaköttet ligga kvar i smöret i stekpannan en liten stund (krydda med lite mera citronpeppar och
salt om det behövs) och repa under tiden av färdigt kött från andra sidan av rockavingen. Vänd
sedan rockavingen igen och upprepa till allt köttet är färdigt. Det färdiga rockaköttet får på det viset
en härlig, lite "trådig" konsistens.

Samtidigt rostar du brödskivorna i en torr stekpanna eller i en vanlig brödrost.

Lägg upp brödskivorna på varma asietter, smöra dem med rumstempererat smör, lägg på ett tjockt
lager av rocka på varje skiva och en rejäl klick färskost på toppen. Dekorera med ett par tunna
skivor av körsbärstomat och några tunna strimlor av gurka. Ringla över lite balsamvinägercréme
och servera med champagne till.

Den här rätten komponerades till
Zoémie De Sousa, Brut Merveille

(en kraftfull, torr champagne med markerad terroir).


