Hjortronfrossan i Vuollerim
”Norrlands guld” i fast form brukar vara mogna att
plockas i slutet av juli. Den som vet hur fysiskt
krävande det är att ta sig ut på hjortronmyrarna,
förstår att hjortronfrossan är något alldeles speciellt.
För att kunna frossa och mumsa i hjortronens alla
guldrecept,

så

har

vi

dragit

igång

den

årliga

hjortronfrossan

med

recepttävling.
Specialkomponerad Hjortron meny
Under kvällen kommer du att kunna avnjuta en specialkomponerad Hjortron
meny där alla tre rätterna kommer att innehålla hjortron på olika vis i både
förrätt, varmrätt och dessert. Dessa tillagade av våra
lokala kockar. Det går förstås lika bra att välja en eller
två som alla tre rätterna för avnjutning vid bords på
Hotel Vuollerim Gästgiveriet.
Meny år 2011:
-Rencarpaccio med syrade hjortron och tillbehör till förrätt.
-Röding med mandelpotatispuré och sommarprimörer, serveras med hjortron
och örthollandaise till varmrätt.
-Västerbottenostknyte med limecreme och hjortroncouli till dessert.
Tävling i bästa Hjortronrecept
Har du någon läcker rätt med hjortron? Kanske ett hemligt recept som
funnits i familjen sedan generationer – eller något helt nytt och oväntat där
hjortron används som huvudsaklig ingrediens eller smakbrytning? (inte dryck)
Oavsett vilket, är du välkommen att delta i hjortronfrossans recepttävling.
Du kan antingen lämna in ett recept eller laga den
själv och ställa den för bedömning på domarens bord
på Hotell Vuollerim.
Andra alternativet är att du lämnar in ett recept. En
”för jury” kommer att plocka ut utvalda recept och

lagas till för att ställas på domarens bord för bedömning tillsammans med
de andra tävlingsbidragen.
Det kan vara förrätt, varmrätt, bakverk eller efterrätt. Inte dryck. Enda kriteriet
är att rätten ska innehålla hjortron och att du själv befinner dig på plats
under tävlingen.
Diplom och medalj kommer den korade vinnaren att
få, samt äran att rätten kommer på Hotellets meny
under

hösten.

Vinnaren

får

dessutom

namnet

inskrivet på en pokal som kommer att stå i hotellets
monter tills någon vunnit tävlingen tre gånger (3 år,
inte nödvändigtvis efter varandra). Den vinnaren får
då ta hem och behålla pokalen.
Mer information om tävlingen kommer närmare hösten, eller hör av er till oss.
0976-10030 eller info@laplandvuollerim.se

