Julem
medisster
2,3 kg nakkeefilet eller faars med min 20% fedt
700 gr. røgeet bacon
4 løg (fint hakket)
1 tsk. ingefæ
ær
1 tsk. allehåånde
4 tsk. peberr
40 g salt
½ tsk. koriander
½ tsk. nellikker
1 tsk. muskaat
4 æg
4 dl kold bo
ouillon eller juleøl
2 spsk. Karttoffelmel
Svinetarme
Læg Svinetaarmen i blød i vand i ca. 20
2 min.
Vej alle kryd
dderier og blland dem sam
mmen.
Gør bouillon
n klar og sætttes til afkøling.
Kør bacon o
og nakkefilett igennem kø
ødhakker.
Løgene kan hakkes i bleenderen sammen med koold bouillon//juleøl.
Kom kryddeerierne i farsen.
Det hele æltes grundigt. Man kan brruge hænderrne eller en røremaskine
e. Farsen ska l røres sej. Lad farsen
stå kølig en halv time. Steg en prøve
edelle på pannden og juster evt. krydringen.
Svinetarmen skylles god
dt igennem nogle
n
gange med lunken vand.
Træk tarmeen på pølseho
ornet på kød
dhakkeren, ppølsestopperren eller hvad
d man har. D
Det går nemm
mest hvis
tarmen er ggodt våd. Bin
nd en knude for
f enden. PPres så stille og
o roligt farssen ud i tarm
men. Giv evt. medisteren
et hurtigt opkog før steggning.
Man skal paasse på ikke at stoppe tarmen for fasst. Farsen udvvider sig und
der kogning oog tarmen ka
an springe.
Når farsen eer kommet i tarmen, dre
ejes pølsernee i den længd
de som man syntes er pa ssende. Jeg lavede dem
ca. 40 cm laange, så er dee til at styre på panden m
men mindre kan gøres.
Jeg har bruggt denne opsskrift og kryd
dret til nedfrrysning. Fryse
er du ikke pø
ølsen spar enn smule på allehånde.

Ogg husk ‐ Stol aldrig på enn mand som ikke kan lide
e en pølse.
Klaaus Sender
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Sådån steger du medister
Du skal bruge:
1 stk kogt eller rå medister
Olie - margarineblanding til stegning
Forkogt medister
Kom så meget vand i gryden, at medisteren er dækket og bringes i kog. Skru her efter ned for varmen og
lad medisteren simre - uden låg i ca. 20 min.
Olie og/eller margarine smeltes på en tilpas stor stegepande og varmes godt op.
Panden skal være meget varm uden fedtet branker, før medisteren skal på.
Læg hele medisteren på, dog ikke for tæt, og brun den godt på begge sider ved god varme.
Skru ned for og steg den i ca. 5-6 min ved middelvarme på hver side til den er tilpas brun – vend den et par
gange undervejs.
Rå medister
Brunes ved høj varme i ca. 5 min på begge sider.
Skru ned for varmen og steg den færdig – ca. 20 min. Vend den et par gange under vej.
Medister i ovn
180-200 grader afhængig af ovnen, prikket, penslet med lidt smør og så en 30-40 min til den er brun og
lækker– vend den et par gange undervejs.

