
Mikrokombi   -  Ovnsbakte småpoteter 
Vi bruker her  mellomstore Amandinepoteter, ca 18-20 stk (ca 750 gram) lagt på et 
stekebrett med bakepapir. Potetene vendes med litt olje ( gir fin steke-overflate) før 
vi, fra kald ovn, stekte de på kombinasjonen  360 W mikro + 250 grader omluftsgrill i 
17 minutter. 
Når ferdige, la gjerne potetene hvile noen minutter før de snittes opp og fylles med 
eks et godt tilsmakt smør.  
OBS! Er potetene store , eller du har i mer enn mengden vi benyttet (ca ¾ kg) kan 
det behøves lengre tilberedningstid  før potetene er helt møre. 

Poenget her er at (inverter)mikro-effekten vil varmebehandle / forsiktig koke potetene 
fra innsiden, mens den forholdsvis høye ovnstemperaturen og type stekefunksjon , 
varmluft + grill, vil gi god bruning av potetene, som igjen gir den gode smaken. 
Hadde vi tillaget disse potetene på tradisjonell måte, 200 grader varmluft og start fra 
kald ovn ville disse ha blitt ferdige først etter ca 45 min. 

La gjerne potetene hvile noen minutter før de snittes opp og fylles med eks et godt 
tilsmakt smør.  
OBS! Er potetene store , eller du har i mer enn mengden vi benyttet (ca 1 kg) kan 
det behøves et minutt eller tre lengre tid før potetene er helt møre. 



"  
Ovnsbakte småpoteter servert som ”mini-bakepoteter”, fylt med hvitløks-og urtesmør. 

Hvitløks- og urtesmør 
-500 gr normalsaltet smør, romstemperert 
- 8 fedd hvitløk eller 1-2 stk  kinesisk hvitløk 
- 2 ss grov dijonsennep 
-1 stor sitron, saften av 
-1 ts grovmalt sort pepper 
-1/2 ts salt 
-75 gr finhakket sjalottløk,  evt 1 liten kepaløk 
-hakkede urter;  vi benyttet ca 1 ss hver av følgende friske urter; gressløk, basilikum,       
persille og estragon.  

Er smøret kjøleskapskaldt og hardt  kan det med fordel raskt tempereres og 
mykgjøres  raskt i mikro-ovnen på 90 w i ca 4 minutter. 
Rør smøret og alle ingrediensene godt sammen for hånd eller i en kjøkkenmaskin. 
Smak til. Smøret skal være litt kraftigere i smak, både med hensyn til salt og syre/
sitron, enn hva men ellers ville tro. Det er fordi smøret ikke skal spises for seg selv, 



men som en god smaksforsterker til andre matvarer. Eks grillede grønnsaker, som  
fyll i bakte poteter, skåret i tynne skiver og lagt på en biff eller et stykke stekt fisk etc. 
etc.  

Dette smøret inneholder mange ingredienser man kanskje ikke til daglig har hjemme. 
Det kan derfor med fordel lages opp på forhånd og fryses inn. Eks rullet sammen til 
en pølse i et stykke matpapir. Svært enkelt da å tine noen minutter, før man skjærer i 
passende skiver / biter til potetene eller biffen. Holdbarhet  ca 4 mnd i fryseren. 


