Jarl & Jettes opskriftkort
Gorgonzola
Jeg havde mine faste kunder og steder som jeg spillede. Det var bl.a. Pejsegården
i Husum, Bo & Britt Bendixen med deres mor, hvor der var 5 forskellige
selskabslokaler. Her spillede Ole Erling og Kumpel som faste musikere og jeg fik
så af og til ca. 2 gange pr. måned kunder som ville have mig til at spille, ligesom
de andre steder f. eks Vanløse selskabslokaler, Finsenvej selskabslokaler. Sct.
Georgs Gildernes og heriblandt også Bellahøj som jeg spilede på jævnligt. Men
netop Bellahøj har jeg en god historie fra.
Restauratøren på Restauration Bellahøj hed ”Musse” og det var en fin dame med
stærkt makeup og man var ikke i tvivl om at hun brugte Chanel no.5 Det første
møde med hende foregik på denne måde: Jeg ankom gerne ½ til 1 time før jeg
skulle spille, for at stille musikinstrumenterne op og indstille dem samtidig med at
jeg gik rundt blandt bordkortene og indprentede mig navnene så jeg kunne give
alle en lille melodi med på vejen. Da jeg havde stille op gik jeg ud i køkkenet for at
sige davs og præsentere mig samtidig talte jeg med tjenerne om at jeg bl.a. kun
drak danskvand og så fik jeg et askebæger, jeg røg dengang. Men nu kommer det.
Askebægeret forsvandt, hver gang jeg hentede et nyt og satte på orglet, forsvandt
det. Jeg stillede mig på lur og se det var ”Musse” der tog askebægeret og da jeg
spurgte hvad hun skulle med det sagde hun ”vores musikere ryger ikke medens de
spiller” jamen så er det jo godt jeg ikke er jeres musiker, man hvis du ikke stiller
det askebæger tilbage så pakker jeg sammen og så kan du jo fortælle dine gæster
hvorfor der ikke er musik i dag….. Hun lod derefter askebægeret stå, jeg røg i
øvrigt aldrig før gæsterne selv begyndte! Musse og jeg blev efterfølgende de
bedste venner og selv om jeg blev én af hendes musikere, så respekterede hun at
jeg røg, medens jeg spillede.

Vi spiser ofte en god ost efter middagen, men også engang
imellem kun ost og godt brød. Her er en
himmerigsmundfuld: Man køber ¾ kg – 1 kg. God
gorgonzola det passer med en ¼ af en hel og hjemtaget
kommes den over i en stor passende glasskål. Heri udhuler
man et hul på størrelse med en hønseæg og ihælder en god
rom F.eks. Captain Morgan Black label. Hertil serveres rå
æggeblomme og rå løg på jarl’s gammeldags surbrød.
Velkommen i himmerige.
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