
ØL OG MAD 
I SKØN 
FORENING



BYD VELKOMMEN 
MED SCHIØTZ
Glem alt om billig Cava og sød Spumante til velkomstdrink. 
Byd dine gæster velkommen med et glas iskoldt og spæn-
dende øl fra Schiøtz. 

Skænk en Bohemian Pils i pæne glas. Server en lille sprød 
snack til mens du fortæller historien om Ludvig Theodor 
Schiøtz, der foruden at grundlægge Albani Bryggeriet i 1859, 
også var en af den tids store livsnydere og bohemer. 

Han elskede naturen, botanikken og poesien i så høj grad, at 
hans passion gik igen i den respekt, han viste sine råvarer, 
hans dygtige ansatte og deres familier. 

I Schiøtz’ navn har vi valgt at lade hans passion for det gode 
i øllet og naturen genopstå i en række interessante øl. 
Klassiske øltyper med et typisk Ludvig Theodor Schiøtz’sk 
twist af bær, frugt og urter fra den nordiske natur, der egner 
sig perfekt til et gæstebud med øl til menuen.



VELKOMMEN
LUFTTØRREDE SKINKEPINDE
Skær færdiglavet pizzadej og lufttørret skinke i 1 cm brede strimler 
på den lange led og sno dej og skinkestrimler løst sammen. 
Drys dem med lidt flagesalt og bag dem 10-12 min. i en 200°C 
forvarmet ovn til de er gyldne og sprøde. 

MINI QUICHE a’ la LORRAINE
Rist bacontern gyldne og tilsæt fintsnittet løg. Lad det simre til 
løgene er bløde, hæld det i en skål og lad det køle af. 
Pisk et æg sammen og rør det i baconblandingen. Skær butterdej i 
kvadrater på ca. 5 x 5 cm, læg dem på en bageplade og pensl med 
lidt af æggemassen. 
Fordel fyldet på dejen og bag dem ca. 12 min.
i en 200°C forvarmet ovn. 

KANTARELTOAST
Skær godt brød i skiver og kom et lag smør på. 
Rist dem i ovnen til de er gyldne og sprøde. 
Skær et fed hvidløg over og gnid brødene. 
Rist kantareller på en pande i smør til de er gyldne. 
Pres et fed hvidløg over og vend med salt og peber. 
Kom klatter af friskost på panden og lad det blive 
varmt uden at røre i det. 
Anret svampene på de sprødristede brød.



PIGHVAR og
PEBERROD
DU SKAL BRUGE:

600-800 g pighvarfilet (eller torskeryg)
2,5 dl fløde
1,5 dl fiskefond
Frisk peberrod
Lidt Schiøtz Gylden IPA
Friske urter og ærtespirer
Salt og friskkværnet peber

Skær fisken ud i fire lige store stykker. Læg dem i en 
sauterpande eller en tykbundet gryde og hæld fløde 
og fiskefond ved. Lad det pochere ved svag varme 
under låg i 5-8 min. 

Tag fisken op og læg den på varme tallerkener. 

Kog saucen op og smag til med peberrod, salt og 
peber. Tilsæt en smule Gylden IPA og skum saucen 
op med en stavblender. 

Hæld saucen over fisken og top med friske urter, 
ærtespirer og skrabet peberrod.



MØRBRAD med
SESAM og BÆR
DU SKAL BRUGE:

800 g oksemørbrad
2 dl Mørk Mumme
2 spsk. honning
1 spsk. Dijon sennep
1 fed hvidløg, presset
1 dl sesamfrø, tørristede
1,5 kg kartofler
2 spsk. olie
1 dl Mørk Mumme

Rør Mørk Mumme sammen med honning, sennep og 
hvidløg. Kom kød og marinade i en frysepose og lad det 
marinere i 1-2 timer på køl.
Skyl kartoflerne og skær dem i grove stykker. Vend dem i 
olie og kom dem i en bradepande. Hæld Mørk Mumme ved 
og bag dem i ovnen ved 200°C i 40 min. Krydr med salt 
og peber. 
Brun mørbrad på en pande og steg den færdig i ovnen ved 
200°C til kernetemperaturen er 58°C. 
Tag kødet ud og lad det hvile 10 min. Rul stegen i sesam-
frø og skær den i 4 stykker. 
Kog Mørk Mumme, koncentreret fond og bær op. Tilsæt 
væden fra stegen og smag til med peber. Rør koldt smør i 
lige inden servering og rør til smørret er smeltet helt. 
Anret på varme tallerkener og server med et glas skum-
mende, kold Mørk Mumme til.

SAUCE:

2 dl Mørk Mumme
1 dl kalvefond
2 dl frosne bær
Friskkværnet peber
2 spsk. koldt smør



LAKS med
RØG og URTER
DU SKAL BRUGE:

2 stykker røget lakseryg (ca. 300 g)
150 g rygeost
Sort peber
Masser af friske krydderurter 
God olivenolie

Varm en slip-let pande op til høj temperatur. 
Kom lidt fedtstof på panden og brun laksestykkerne 
på alle sider. Det er vigtigt, at panden er meget 
varm og at laksen ikke får for længe. Den skal være 
rå i midten. 

Rør rygeosten glat og smag til med salt og peber. 
Kom den evt. i en lille sprøjtepose. 

Skær laksen i skiver og anret på tallerkener. 

Lav små toppe af rygeost omkring og drys med 
knust sort peber og masser af friske krydderurter. 

Dryp god olivenolie over lige inden du serverer ret-
ten med et glas kold og forfriskende Bohemian Pils.



LAM med ÆBLE-
RATATOUILLE
DU SKAL BRUGE:

4 lammeculotter 
(ca. 600-700 g)

2 dl Mørk Mumme
2 spsk. brun farin
2 spsk. hakket rosmarin
1 spsk. frisk timian
1 fed hvidløg, presset
Salt og friskkværnet peber

Rids fedtet på lammeculotterne. Bland resten af ingredi-
enserne sammen i en frysepose og kom kødet heri. Lad 
det marinere i køleskabet i mindst 1 time.
Skær squash, aubergine, løg og tomater i skiver. Fjern 
kernehuset fra æblerne og skær dem i skiver. 
Læg skiverne skiftevis sammen og stil dem på højkant i en 
bradepande, så de ligger tæt i pæne rækker. Hæld oliven-
olie over og krydr med salt og peber. Kom timiankviste ved 
og bag ratatouillen i en 200°C varm ovn i ca. 45 min. 
Tag lammeculotterne op af marinaden og dup dem tørre. 
Steg dem på grill eller pande til en kernetemperatur på 
64°C og lad dem hvile 10 min. 
Anret på varme tallerkener og dryp lidt frisk olivenolie 
over lige inden du serverer dem med et iskoldt glas 
Schiøtz Mørk Mumme. 

ÆBLERATATUILLE:

200 g minisquash
200 g miniaubergine
100 g bananskalotteløg
200 g blommetomater
300 g små æbler
God olivenolie
Frisk timian
Salt og peber



SCHIØTZ ELSKER OST

HYBENCHUTNEY
Kog ca. 500 g rensede hyben med 1 dl Mørk Mumme, 1 dl eddike, 180 g 
sukker og ca. 1 cm frisk ingefær i tynde skiver, langsomt op i en gryde. 
Lad det simre i 30 min. til lagen er kogt ind og frugterne er bløde. 
Hæld chutneyen på et skoldet rent glas.

VALNØDDER I SCHIØTZ-KARAMEL
Kom 1 dl Mørk Mumme i en gryde med 2 dl rørsukker og lad det simre til 
sukkeret er opløst og konsistensen er som tynd sirup. 
Tilsæt ca. 100 g valnødder, en kanelstang og evt. en smule 
lakridspulver. Lad det køle af og server til blåskimlede oste.

ØLSYLTEDE BLOMMER
Vask 500 g blommer, del dem og fjern stenene. 
Kom 250 g rørsukker i en gryde med kornene fra 1 vaniljestang samt 
den tomme vaniljestang. Tilsæt 1 dl Mørk Mumme og bring det i kog. 
Lad det simre til sukkeret er opløst og tilsæt blommerne. Lad dem koge 
med et par min. Tilsæt 1 dl rom og hæld blommer og lage på skoldede glas 
og luk dem. Lad blommerne trække i lagen på køl. Gerne et par døgn.

Øl til ost er godt. Faktisk meget bedre 
end rødvin, og nemmere og mere 
spændende at drikke til ostebordet 
end de søde vintyper, der ofte anbe-
fales til kraftige oste. 

Der findes øl, der passer til alle oste-
typer. Kulsyren i øllet renser smagslø-
gene mellem de forskellige oste, der 
typisk er sat sammen til et ostebord. 

Giv dine gæster en spændende ølople-
velse og server en afkølet Gylden IPA 
til hvidskimmeloste af Camembertty-
pen eller til faste oste med lidt alder. 

Mørk Mumme er fantastisk med 
blåskimlede og vellagrede oste, der 
smager af meget. Prøv også at lave 
en lille øl- og ostesmagning og lad 
dine gæster selv prøve sig frem til den 
perfekte smagskombination. 



BOHEMIAN PILS
BRYGGET MED KVÆDE OG ÆBLE
Den ultimative pilsner med et strejf  
af havre, æble og kvæde. Det giver 
et bredere smagsspektrum, gør den 
ekstra fyldig og frisk og interessant  
i sammenhæng med mad.

GYLDEN IPA
BRYGGET MED HYBEN 
OG ROSMARIN
Med inspiration fra naturen 
omkring os har denne gyldne IPA, 
udover den typiske IPA-bitterhed, 
en frugtig og krydret nuance i 
eftersmagen og duft fra hyben 
og rosmarin.

MØRK MUMME
BRYGGET MED SOLBÆR, 
HYBEN OG SLÅEN
En kraftig, mørk og maltet øl- 
type fra den sene middelalder. 
Vi har i den gamle Schiøtz’ ånd 
sammensat smagen fra hele syv 
malte og fire humletyper og et 
strejf af nordiske bær.

MERE SMAG PÅ BORDET

Ludvig Theodor Schiøtz grundlagde i 1859 Albani bryggeriet i Odense
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