2 store gulerødder
10-15 cherrytomater
1 bundt forårsløg
½ fennikel
1 majroe (valgfrit)
1 bagekartoffel
500 g fisk og skaldyr
(eks. jomfruhummer, rejer
havtaske og torsk anbefales)
1 liter vand og 2 bouillonterninger (fisk)
1 spsk. fennikelfrø
½ tsk. knust safran
2-3 spsk. olivenolie
½ citron (saften)
1 tsk. salt
½ tsk. hvid peber

1. Skræl og skyl grønsagerne.
2. Skær gulerødder, fennikel, majroe og
kartoffel i samme størrelse tern (1 x 1 cm).
3. Hak forårsløg og tomater meget fint.
4. Skær fisken i mundrette stykker.
5. Find en gryde frem og varm olien op
med grønsagerne, safran og fennikelfrø.
6. Steg grønsagerne godt igennem i et par
minutter.
7. Tilsæt nu vand og fiskefond og lad grøntsagerne simre i retten 10-15 minutter til
grøntsagerne er næsten møre.
8. Tilsæt nu fiskestykker og skaldyr. Suppen
skal nu simre i 6-7 minutter under låg.
9. Smag til med salt, peber og saft fra ½ citron.
10. Suppen er nu klar til servering – og bliver
kun bedre hvis du serverer den med Fars
røde mayo og et dejligt stykke brød.

Fars gyldne fiskeog skaldyrssuppe

Fars røde mayo

2 æggeblomme
1 dl olivenolie
2 dl smagsneutral olie
1 rød peberfrugt (som er
bagt og pelset)
½ chili (hakket fint)
1 fed Hvidløg (presset)
½ tsk. salt

1. Æggeblommerne og olie skal være
samme temperatur. Det er derfor en god
ide, at sørge for at begge varer har stuetemperatur inden man går i gang.
2. Start med at piske æggeblommerne rigtig godt.
3. Tilsæt nu olie lidt af gangen, mens der
røres godt.
4. Når saucen begynder at tykne er
mayonnaise ved at være der.
5. Smag til med hakket peberfrugt, chili
og hvidløg.
6. Slut af med at smage til med salt.
7. Serveres med Fars gyldne suppe
og et godt stykke brød.

.

