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N.A.C

STIJLVOL EN SMAKELIJK

Danish Design Forever





Het nieuwe gamma kookpotten van Morsø 
kreeg de naam N.A.C in navolging van NA 
Christensen, die in 1853 Morsø Iron Foundry 
oprichtte op het eiland Mors in de Limfjord.
In 2015 vieren we de 100ste verjaardag van 
de aanstelling van Morsø als hofleverancier. 
De eerste Morsø-kachels werden in 1915 
geplaatst in het kasteel Amalienborg. Naar 
aanleiding van het eeuwfeest brengen we 
een nieuw gamma kookpotten, pannen en 
stoofpotten op de markt.
Het slanke N.A.C-gamma zorgt voor een 
nog betere ervaring in de keuken en aan 
tafel.
Het nadrukkelijk aanwezige materiaal is 
altijd al zwart gietijzer geweest. Dit heeft 
een belangrijke reden. Het unieke gietijzer 
garandeert een goede kwaliteit en is slijt-
vast. Elke kookpot, pan en stoofpot heeft 
dus een eigen culinaire geschiedenis en zal 
in de toekomst de verschillende kooktrends 

met glans doorstaan. Het is wel eens leuk 
om hierover na te denken.
Gietijzer wordt in de loop der jaren steeds 
beter. Het is het uitgelezen product om 
meer smaak te halen uit de ingrediënten. De 
potten kunnen worden gebruikt op elk type 
fornuis: gas, inductie of keramische kook-
platen. Dit heeft deels te maken met het 
feit dat gietijzer warmte vasthoudt. U kunt 
dus koken op een bijzonder hoge tempera-
tuur. Het biedt de beste omstandigheden 
om snel dagelijkse gerechten te bereiden, 
maar is ook perfect geschikt voor culinaire 
hoogstandjes. Wat u ook op het menu 
hebt, u en uw keuken zijn erop voorbereid. 
Geniet eerst maar eens van het eenvoudige, 
exclusieve ontwerp en de adembenemende 
materialen, die trouwens al meer dan 160 
jaar ’in’ zijn.

Smakelijk!

N.A.C
VAN TRADITIONELE WAARDEN TOT AVANT GARDISTISCHE 

DELIKATESSEN, MAAR ALDIJD MORSO 



RATATOUILLE

BEREIDINGSWIJZE

Verhit de olie in een gietijzeren kookpot en voeg er de uien en de 
look aan toe.
Laat eventueel een paar minuten stoven tot de uien glazig 
geworden zijn (niet bruin). Voeg de paprika toe en laat opnieuw 
stoven, voeg vervolgens aubergine en courgette toe. Voeg ten 
slotte de in stukjes gesneden tomaten, tijm, rozemarijn toe. 
Breng op smaak met peper en zout.

Laat ongeveer 40 minuten op een laag vuur sudderen met het 
deksel op de pan.
Controleer regelmatig, voeg indien nodig wat vloeistof, water of 
groentebouillon toe als het geheel te droog dreigt te worden.

Dien warm op, breng op smaak met peper, zout en een klein 
beetje witte wijnazijn naar keuze en werk af met verse oregano 
of basilicum.

INGREDIËNTEN: 
4 TOT 6 PERSONEN

2 tot 3 koffielepels olijfolie

2 uien, gepeld en in stukjes ver-
deeld

2 tot 3 lookteentjes, gepeld en 
geperst in de lookpers

1 paprika, grof gesneden

1 aubergine, in blokjes gesneden

1 courgette, in blokjes gesneden

4 tomaten, grof gesneden

tijm

rozemarijn

witte wijnazijn, naar smaak

peper en zout

VERSIERING

verse oregano of basilicum

Kan enkele dagen op voorhand worden bereid. Koel bewaren.
Lekker bij lamsvlees of als afzonderlijk gerecht met focaccia of zuurdesembrood.





IN APPELEN GESMOORDE KABELJAUW  

BEREIDINGSWIJZE 

Verhit de boter in een gietijzeren kookpot / sauteerpan en voeg 
er de appelen en de selder aan toe. Laat een paar minuten sud-
deren zonder te laten verkleuren.

Voeg er het citroensap, het appelsap en de verse room aan toe. 
Laat gewoon even opkoken en laat enkele minuten sudderen tot 
de saus wat is ingedikt.

Leg de savooikoolbladeren op de bodem van de pan en leg er de 
stukjes kabeljauw bovenop. Breng op smaak met dragon, peper 
en zout.

Leg het deksel op de pan en laat ongeveer 10 tot 12 minuten sud-
deren tot de vis gaar is.

Breng op smaak met citroensap, peper en zout.

INGREDIËNTEN: 4 PERSONEN

2 tot 3 koffielepels boter

2 appels, in partjes gesneden

1 bussel selder, in stukken gesne-
den

1 citroen

1,5 dl appelsap

1,5 dl volle verse room 38 % vetge-
halte

1/4 savooikool

enkele takjes dragon

4 stukken kabeljauw

peper en zout

Opdienen met gekookte aardappelen of puree







STIFADO

BEREIDINGSWIJZE 

Verhit de olie in een grote gietijzeren pot en korst het vlees gelijk 
aan. Leg altijd maar een laag vlees op de bodem, doe dit tot alle 
vlees is aangebraden. Breng op smaak met peper en zout. Werk 
af met de sjalotten. Voeg er, zodra deze goudbruin geworden 
zijn, de lookteentjes aan toe en laat alles goed warm worden. 

Leg al het vlees weer in de pan en voeg er de overblijvende ingre-
diënten aan toe.

Breng aan de kook en laat twee tot vier uur sudderen tot het 
vlees mals is geworden. Controleer regelmatig, roer om en voeg 
indien nodig vloeistof toe. 

Maak de versiering klaar door de ingrediënten te mengen. 

Roer, zodra het vlees mals is, nog een laatste keer om en breng 
op smaak met peper en zout. 

Dien op met versiering, met rijst bijvoorbeeld.

INGREDIËNTEN: 4 PERSONEN

3 tot 4 koffielepels olijfolie

1,5 kg rundvlees van de schouder, 
in blokjes gesneden

12 sjalotten, gepeld

5 lookteentjes, gepeld

1 fles rode wijn

3 laurierblaadjes

1/2 stokje kaneel

1 chili, doorgesneden

1 koffielepel zwarte peperbolletjes

Sap van een halve sinaasappel

2 blikjes gepelde tomaten

1 dl tomatenpuree

1/2 koffielepel komijn

peper en zout

VERSIERING

2 dl zwarte olijven, ontpit

2 dl peterselie

Gekruid rundstoofvlees, past perfect bij een slaatje en rijst.
Gemakkelijk klaar te maken, maar moet lang stoven. Begin dus goed op tijd, bij voorkeur de dag voordien.



LAMSKROON   

BEREIDINGSWIJZE

Braad de lamskroon in een braadpan met dikke bodem en kruid 
met peper en zout. Voeg vervolgens de ui, selder en champig-
nons toe en verhit het geheel zonder het bruin te laten worden.

Blus met witte wijn en room. Breng weer aan de kook en giet het 
citroensap bij het kookvocht. Voeg mosterd en oregano toe en 
leg het deksel op de pan.

Laat 10 tot 12 minuten sudderen en breng op smaak met peper 
en zout.
Draai het vuur uit en leg het deksel een beetje schuin zodat het 
gerecht niet langer kookt.

Laat ongeveer 15 minuten staan - de tijd die u nodig hebt voor 
het voorgerecht.

Het gerecht is klaar om te worden opgediend. Neem het vlees uit 
de pan. Leg de spinazie in de pan en warm op.

Snijd het vlees in stukken tussen de ribben in, leg het terug in de 
pan en dien op.

INGREDIËNTEN:  
4 TOT 6 PERSONEN

Een beetje braadvet

600 g lamskroon

1 ui, in partjes gesneden

1 lookteentje, gepeld

1/2 bussel selder, in stukjes  
gesneden

150 g Parijse champignons of andere, 
in stukjes gesneden

1 dl witte wijn

2,5 dl room

Sap van een halve citroen

2 koffielepels mosterd

2 takjes oregano of rozemarijn

200 g spinazie, gewassen

peper en zout

Gaat goed samen met rijst of aardappelen.





N.A.C
AL 160 JAAR
HET NIEUWE ZWART







MORSØ STOOFPOT
ø 205x90 mm - 1,7 liter

Pot + deksel / steelpannetje / “Vochtdeksel”
Geschikt voor elk type kookplaat, oven en grill

Artikelnr. 62357001





MORSØ GRILLSTOOFPOT
ø 250x105 mm - 3,1 liter

Pot + deksel / grillpan / “Vochtdeksel”
Geschikt voor elk type kookplaat, oven en grill

Artikelnr. 62357301





MORSØ GRILLPAN
Geschikt voor elk type kookplaat, oven en grill

ø 250x34 mm 
Artikelnr. 62354201

ø 280x34 mm
Artikelnr. 62354401





MORSØ KOOKPOT MET DEKSEL
Geschikt voor elk type kookplaat, oven en grill.

ø 205x90 mm - 1,7 liter
Artikelnr. 62357101

ø 250x105 mm - 3,1 liter
Artikelnr. 62357401

 ø 280x120 mm - 4,6 liter
Artikelnr. 62357801





MORSØ SAUSPAN MET DEKSEL
ø 205x90 mm. - 1,7 liter

Pot met handgreep uit geoliede eik + deksel
Geschikt voor elk type kookplaat 
Mag niet in de oven of op de grill

Artikelnr. 62357201





MORSØ MULTI STOOFPOT
ø 280x120 mm - 4,6 liter

Pot + deksel / grill of grillpan / “Vochtdeksel”
Geschikt voor elk type kookplaat, fornuizen en grill

Artikelnr. 62357701 / Artikelnr. 62357601





MORSØ SAUTEERPAN
ø 280x90 mm - 3,5 liter

Pot + deksel / grill of grillpan / “Vochtdeksel” 
Geschikt voor elk type kookplaat, fornuizen en grill

Artikelnr. 62358001 / Artikelnr. 62357901





MORSØ BAKPAN
ø 280x40 mm

Bakpan met handgreep uit geoliede eik
Geschikt voor elk type kookplaat
Mag niet in de oven of op de grill

Artikelnr. 62353601





MORSØ SAUTEERPAN MET DEKSEL
ø 250x75 mm - 2,2 liter

Pot met handgreep uit geoliede eik + deksel
Geschikt voor elk type kookplaat 
Mag niet in de oven of op de grill

Artikelnr. 62357501





MORSØ GRILLPAN
Geschikt voor elk type kookplaat, oven en grill.

ø 205x34 mm 
Artikelnr. 62354101

ø 280x34 mm 
Artikelnr. 62354301






