
Du trenger (en paiform):

2 squash
1 purre eller 1 løk  
2 fedd hvitløk 
2 egg 
200 gram mild ost (ta det 
du har eller liker, feta, mild 
chevre, parmesan e.l.)
1 ss revet sitronskall 
150 gram revet ost 
Olivenolje 
Ristede krutonger
Tilsett krydder etter smak 
og behag! Jeg brukte 
provence-blanding, piment 
d’espelette,  salt og pepper. 

Courgettes au fromage au four
Franskinspirert squash- og osteform med herlig topping av artisjokker, kapers og krutonger. 

Slik gjør du: 

• Sett ovnen på 180 C 
• Bruk en mandolin og skjær en 1/3 

av squashene i tynne skiver, riv 
resten på et rivjern 

• Mariner squashskivene med 
olivenolje og krydder 

• Skjær purre i tynne skiver, evnt
finhakk løk og hvitløk og stek i 
panne

• Skvis vannet ut av den revne 
squashen 

• Bland revet squash, ost, purre/løk, 
hvitløk, sitronskall og krydder 

• Hell blandingen i paiformen
• Dryss over revet ost
• Stek i 25-30 minutter 

Jeg toppet formen med en artisjokk- og kapersalsa og ristede krutonger. Feel free til å 
toppe med det du liker best! For å lage salsaen blandet jeg en liten boks marinerte 
artisjokker, 2-3 ss finhakkede kapers, sitronsaft av ½ sitron, olivenolje og finhakket 
bladpersille (1/2 potte). 



Du trenger (til 6 personer):

1 kg småpoteter 
Olivenolje 
Salt og pepper
Annet krydder etter smak 
og behag 

Server potetene med dip
som du liker. Jeg serverte 
potetene  med en dippe-
trio:  
Olje- og urtesalsa, aioli og 
auberginedip. 

Smashede sprø poteter med dip
Perfekt som tilbehør til ethvert måltid eller som partysnack!

Slik gjør du: 

• Sett ovnen på 220 grader 
• Kok potene møre i lettsaltet vann
• Bland olivenolje med salt og pepper og 

annet krydder. Jeg brukte Piment 
d’Espelette

• Hell av vann og damp potetene tørre
• Legg potetene utover et stekebrett 

med bakepapir. Bruk et vannglass og 
«knus» flate 

• Smør potetene lett med olje- og 
krydderblandingen 

• Stek potetene midt i ovnen i 15 
minutter

• Ta ut brettet, snu potetene, smør lett 
med olje- og krydderblandingen på 
andre siden og  stek videre i 15 
minutter eller til de er gyldne og sprø 

• Strø over flaksalt før servering 


