
Nikolaj Juel
med

Helt vild i køkkenet



Tak for sidst. 
Det var super hyggeligt!  
Her er en lille kogebog med 
de retter, vi lavede i køkkenet. 
Formålet med mine kurser er at 
lave mad af vildt på en anden 
måde end man plejer, og at 
lære jer et par teknikker, som I 
kan bruge hjemme i jeres eget 
køkken. Jagtsæsonen er jo 
godt i gang, så der skulle være 
rig mulighed for komme i køk-
kenet og eksperimentere.  
Jeg håber, at vi ses en anden 
gang. 
 
Nikolaj Juel 
   

Kære alle!



Bruschetta med vilde 
svampe

8 skiver ciabatta 
god olivenolie 
500g vilde svampe (karljohan, kantareller, trompetsvampe 

mm.) 
2 fed hvidløg (skåret i tynde skiver) 

1 spsk merian (groft hakket) 
1 spsk bredbladet persille (groft hakket) 

parmesan 

Gør svampene rene. Forskellige svampe bliver rengjort på 
forskellig måde, en god tommelfingerregel er ikke at bruge vand. 
Man kan bruge en børste og en fugtig klud. 
 
Skær svampene i skiver, og steg dem på en varm pande i 
lidt olivenolie. 
 
Når svampene har fået farve, tilsæt hvidløg og merian. 

Smag til med salt og peber. 
 
Grill brødet på begge sider. Gnid brødet med et hvidløg og hæld 
lidt god olivenolie på brødet. 
 
Arranger svampene på brødet og drys lidt hakket persille ud over. 
Riv lidt parmesan på svampene, og hæld til sidst en lille smule 
olivenolie ud over dine bruschetta. 

Ingredienser



Bruschetta med røget 
dyrekølle, fennikelsalat 
og granatæbledressing

8 skiver ciabatta 
300g røget dyrekølle, skåret i tynde skiver 

1 fennikel 
1 håndfuld dadeltomater, skåret i kvarter 

1 håndfuld rucola 

2 spsk olivenolie 
2-3 spsk granatæblejuice 
1 fed hvidløg, knust med salt 
friskkværnet peber 

Lav først dressingen ved at blande alle ingredienserne. 
 
Grill brødet på begge sider og bland samtidig salaten. 
 
Arranger det grillede brød på en tallerken. Kom lidt salat på brødet og 
3-4 skiver dyrekølle ovenpå. 

Ingredienser

Dressing



Fasan ravioli 

300g tipo ’00’ 
100g semolina (fint) 

2 æg 
5-6 æggeblommer 

2 fasanben 
1 rødløg 
1 gulerod 
1 stang blegselleri  
2-3 fed hvidløg 
en kvist timian 
1-2 laurbærblade 
1 spsk honning 
1 spsk rødvinseddike 
1/2 flåede tomater (uden juice) 1 flaske Chianti  
Evt. lidt kyllingefond, hvis man har. 

Pastadej

Rødvinssauce

Man kan let bruge fasanbenene til fyldet i denne ravioli og bruge brystet til 
hovedret. I denne ret bruger jeg brystet for at få en lidt mildere smag. Til 
gengæld bruger jeg benene til en rødvinssauce, det er lidt luksuriøst, men 
til en speciel anledning synes jeg, at det er helt fint. Alternativt kan man 
vende raviolierne i lidt salviesmør og et drys med parmesan. Det er også 
super lækkert. Her får den hele armen. 

Bland ingredienserne sammen i en røremaskine. Når dejen har samlet 
sig, så kom dejen ud på bordet og ælt dejen i ca. 10 min. i hånden. 

Brun fasanstykkerne i lidt olivenolie i en gryde. Snit alle grønsagerne i 
små tern og kom dem i gryden. 

Når grønsagerne har fået lidt farve, tilsætter man hvidløg, timian og 
laurbærblade. 

Dernæst honning og rødvinseddike og lader basen karamellisere en 
smule. 

Tilsæt tomaterne og lad dem koge ind. Dernæst rødvin og fond. 
Lad det hele simre 1 1/2 -2 timer. Sigt saucen gennem en fin si. 
  



Først skal pastaen rulles ud. Start på den tykkeste indstilling og kør 
dejen igennem maskinen 10 gange, hvor du folder den på midten hver 
gang. 

Nu skulle dejen gerne være glat og smidig i strukturen og du er nu klar 
til at rulle dejen tyndere. Kør dej igennem maskinen, gradvist tyndere 
og tyndere. Når dejen har været igennem den tyndeste indstilling, er 
den klar. 

Skær dejen ud med en moussering.  

Fugt pastaen med en våd klud. Kom en god tsk af farsen i midten af 
pastacirklen og kom en pastacirkel ovenpå. 

Tryk ned rundt om farsen, så alt luften kommer ud og luk raviolien godt 
til. Gentag processen til du har brugt al dejen og farsen. 

Tag rødvinssaucen og kom den op i en sauterpande, lad den reducere 
lidt og smag til med salt og peber. 

Kog raviolierne i saltet vand. Det vil ikke tage lang tid at koge ravio-
lierne. Hvis de er frisklavede, tager de højst et par minutter, men det 
kan tage op til 5 minutter, hvis man har lavet dem et stykke tid i forve-
jen. 

Tag de kogte raviolier og kom dem i panden med rødvinssaucen. 
    
Riv en smule parmesan over raviolierne og tilsæt en klat smør. 
Kør panden rundt, så saucen fordeler sig jævn på raviolierne. 
Tilsæt evt. lidt pastavand til at løsne saucen. Smag til en sidste gang 
med salt og peber. 

Server raviolierne med en lille smule parmesan og en lille smule ekstra 
god olivenolie. 
 

Fasan ravioli (forsat)

2 fasanbryster 
100g pancetta (skåret i små tern) 
2 bananskatotteløg ( finthakket) 
1 fed hvidløg (finthakket) 
1 kvist rosmarin 
et halvt glas hvidvin 
100 ml fløde 
salt og peber. 

Raviolifyld 
Brun fasanbrysterne på en medium varm pande. 

Tilsæt pancetta og skalotteløg. Når løgene er bløde, tilsætter man 
hvidløg og rosmarin. 

Tilsæt et glas hvidvin og lad det koge ind. 

Tilsæt dernæst fløden og smag til med salt og peber. 

Kom det hele i en foodprocessor og blend til du har en dejlig velsma-
gende fars. 

Nu skal vi samle raviolierne! 



Sådan laver du raviolierne



Kom lidt salt og peber på kødet (ikke for meget salt, da parmaskinken 
er ret salt i forvejen). Kom parmaskinke rundt om kødet og bind det fast 
med slagtersnor. 

Brun kødet på alle sider i lidt olivenolie. 

Kom hvidløg, rosmarin og salvie i panden. Hæld rødvin i panden, så 
det dækker 1/3 af kødet. 

Lad kødet simre i saucen og vend med jævne mellemrum til dyreryg-
gen er stegt til medium. Dvs. at den stadig er pink indeni. Tag stegen af 
panden og lade den hvile. 

Kom en klat smør i panden med sauce. Rør rundt mens smørret smelt-
er og smag til med salt og peber. 

Dyreryg med parma, 
braiseret i Chianti 

800 g dyreryg 
5 skiver parmaskinke 
4 fed hvidløg (hele og uden skal) 

en kvist rosmarin 
en kvist salvie 
1/3 flaske Chianti 

Ingredienser 



Umbriske linser 
 

200 g umbriske linser 
1 rødløg  
1 gulerod 
2 stænger blegselleri 
100g pancetta  
1 rød chili 
1 spsk hakket rosmarin 
2 fed hvidløg 
1 l kyllingefond eller vand 
olivenolie 
saften af 1/2-1 citron 
salt og peber 

Skær grønsager og pancetta i 1 cm tern og hak chili, hvidløg og ros-
marin relativt fint. 

Steg pancettaen i lidt olivenolie til fedtet løber af og pancettaen bliver 
gylden. 

Kom grønsagerne i gryden og lad dem stege i 5-10 min over medium 
varme. 

Tilsæt hvidløg, chili, rosmarin og laurbærblade.  

Kom linserne i gryden, rør godt rundt og hæld kyllingefonden på til det 
dækker linserne.
 
Dæk linser med et “cartouche” og et grydelåg på klem. 

Kog linserne over svag varme i ca. 20min. Rør rundt i linserne hver 
5. minut og check at der er nok væde ved dem. Hvis ikke, så kom lidt 
mere fond ved. 

Når linser er al’ dente tages de af varmen. Smag til med salt, peber og 
citronsaft. 

Jeg ved, at der er mange, der rynker på næsen, hvis man nævner 
ordet linser! De fleste tror, at linser kun er noget som egner sig til de 
mest fundamentalistiske veganere med langt hår og sandaler. Linser 
er selvfølgelig ret populære i dette segment, men ikke uden grund! 
Linser indeholder meget protein, aminosyre, B1 vitaminer og jern - 
lige hvad krop og hjerne behøver. De indeholder heller ikke stivelse, 
derfor serverer jeg tit linser eller bønner som alternativ til kartofler. 

Ingredienser



Braiserede sølvbeder
 

400 g sølvbeder 

1 hvidløg  
1/2 rød chili 
olivenolie 
saften af 1/2 citron 

salt og peber 

Tag stilken af sølvbederne og blancher dem i saltet vand i 5 minutter. 

Tør sølvbederne på et rent viskestykke.  

Skær hvidløg og chili i tynde skiver. 

Varm 2-3 spsk olivenolie i en stegepande og tilsæt hvidløg og chili. 

Når hvidløget begynder at blive gyldent, kommer man sølvbederne i 
panden. 

Tilsæt salt, peber og citron, og sauter i et par minutter. 

Ingredienser



Salsa verde  
 

2 håndfulde bredbladet 

persille 
1 håndfuld mynte 
1 håndfuld basilikum 
1 spsk rødvinseddike 
1 spsk dijonsennep 
1 spsk kapers 
7 ansjosfileter 
1 fed hvidløg 
saften af en citron 
olivenolie 
salt og peber 

Hak urterne så fint du kan. Det er lettest hvis du holder dem adskilt og 
hakker dem hver for sig.  

Knus hvidløget med lidt salt i en morter. Kom krydderurterne i morteren 
og hæld olivenolie i til du har en pestoagtig konsistens. 

Tag ansjoser og kapers og hak dem groft. Kom dem i morteren med 
rødvinseddike og dijon. Smag til med citronsaft, peber og evt. lidt salt. 
 

Salsa verde, den bedste salsa i verden! 
Denne salsa fungerer til alt: vildt, fisk, svin, lam, kylling, bøf og grill-
ede grønsager, you name it ! Det er det ultimative hemmelige våben, 
som vil løfte dit måltid til nye højder. 

Ingredienser



Chokolade-, abrikos- 
og cognactærte 

150 g sukker
300 g smør 
180 g abrikos 
60 ml cognac 
360 g 70% mørk chokolade 
9 æg (hvider og æggeblom-
mer for sig) 
225 g mandelmel 
 
 

 

Sæt ovnen på 150c. Tag en springform, kom bagepapir i bunden og 
smør formen. 
 
Hak abrikoserne groft og kom dem i en skål med cognac’en. 
 
Smelt chokolade og smør i en skål over en gryde med kogende vand. 
Det er meget vigtigt at skålen ikke rører vandet. 
 
Pisk æggeblommerne med 100 g af sukkeret til det er let i konsis-
tensen og farven er bleg og lysegul. 

Kom mandelmel, abrikoser og cognac i skålen, derefter chokoladen. 
Rør forsigtigt rundt til det hele er rørt godt sammen. 
 
Pisk æggehviderne med resten af sukkeret og vend hviderne forsigtigt 
ind i chokolademassen. 
 
Bag kagen i 30-40 min. Kagen skal være lidt blød i midten, når den 
kommer ud af ovnen. Lad den køle ned i formen. Server med creme-
fraiche. 
 

Ingredienser



Buon appetito! 


