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Kødboller
med ris og karry
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 500 g svinefars
• 1 pose frikalet

Fars og frikalet blandes i en skål og vand tilsættes,
indtil farsen har den rette konsistens. Farsen stilles i
køleskabet i en ½ time.
Vand bringes i kog i en stor gryde og bollerne formes
med en ske i den ønskede størrelse.
Når bollerne flyder i overfladen er de færdige.

Karry sause:
• 25 g margarine
• ½ bouillonterning
• Karrypulver
• 30 g mel
• 1-2 dl mælk

4

Karrysause:
Margarinen smeltes og karry og bouillonterningen
opløses heri.
Tilsæt melet under omrøring, indtil det er en klump.
Mælk tilsættes under stadig omrøring og det bringes i
kog.

Lasagnette
med grovflutes og salat
• Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Kødet brunes i lidt vand i en gryde. Saucemixen tilsættes under omrøring, efterfulgt af mælk, vand, gulerod
og majs. Det koges sammen i et par minutter.

1 pk Knorr lasagnette
400 g hakket oksekød
3 dl skummetmælk
6 dl vand
1-2 gulerødder, groft
½ dåse majs
100 g pastaskruer
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Pastaen fordeles i et ildfast fad og kødsaucen hældes
over.
Gratineres i ovnen i 35 min. ved 200°.

Frikadeller
med grovflutes og salat
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 500 g svinefars
• 1 pose frikalet

Fars og frikalet blandes i en skål og vand tilsættes,
indtil farsen har den rette konsistens. Farsen stilles i
køleskabet i en ½ time.
Frikadellerne steges på panden eller i ovnen.
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Winersnitzel
med pommes og grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Æg, salt og peber kommes i en dyb tallerken og piskes
ud med en gaffel.

Skinkesnitzler
Æg
Rasp
Salt
Peber

Raspen kommes i en anden tallerken og snitzlerne
vendes først i æg og derefter i rasp og det gentages et
par gange.
Steges på panden.
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Karbonader
med kartofler og grønt
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Æg, salt og peber kommes i en dyb tallerken og piskes
ud med en gaffel.

500 g svinefars
Æg
Rasp
Salt
Peber

Raspen kommes i en anden tallerken og karbonaderne
vendes først i æg og derefter i rasp og det gentages et
par gange.
Steges på panden.
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Pasta carbonara
med skinke og bacon
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Olivenolien hældes på panden, og baconet brunes
gyldne i olivenolien, og imens bringes vandet til
spaghettien i kog.

400 g spaghetti
100 g bacontern
½ dl olivenolie
Skinke
60 g revet ost
3 æg
Salt
Peber

Æggene piskes let sammen i en skål.
Når spaghettien er kogt al dente, og vandet er hældt fra,
hældes den på panden i den hede olie og baconet,
og man rører rundt, så æggene lige akkurat stivner ved
berøringen med det varme.
Peber og den revne ost drysses over.
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Burger
med pommes

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Oksefarsen laves til bøffer. Steges på panden med lidt
fedtstof. Tilbehøret anrettes på en stor tallerken eller
små skåle.

500 g oksekød
Salat
Tomat
Peberfrugter
Agurk
Ost
Evt. gulerod

Hjemmelavet bolle
- se bageopskrift

TIP:
så laves
og
an
K
med kylling,
kebab eller
kødsmuller.
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Serveres med hjemmelavede boller og pommes.

Pizza
med nuggets

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Rør gæren ud i lunken vand. Tilsæt olie, salt og mel.
Ælt dejen sammen og stil den til hævning i en ½ - 1
time. Slå dejen ned og pres luften ud.

500 g mel
25 g gær
3 dl vand
1 spsk olie
1 ½ tsk salt

Rul dejen tyndt ud på et meldrysset bord i samme
størrelse som bagepladen. Læg dejen på en bageplade
med bagepapir. Buk kanten af dejen op, så kanten bliver
lidt tykkere. Kom det ønskede fyld på.
Bages i ca. 15 - 20 min ved 225° i en forvarmet ovn.

TIP:
⅓ af melet kan
erstates med
fuld kornsmel.
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Risret
med rejer

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•

Risne koges. Skinken kommes på en pande og steges let.
Grøntsagsblandingen kommes på panden og til sidst
kommes rejerne på.

500 g jasminris
Rejer
Skinke
Grøntsagsblanding
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Serveres evt. med flutes.

Kartoffellåg
med flutes

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skær de skrællede kartofler i tynde skiver og kog dem i
letsaltet vand i 10 min.

Kartofler
500 g oksekød
1 tsk timian
2 peberfrugter
1 ds. hakkede tomater
Mornay
Revet ost
Salt
Peber

Brun derefter det hakkede kød til det smuldrer og skifter farve. Bland de skivede peberfrugter og tomaterne i
og drys med salt, peber og timian.
Lad det småstege 5-6 min. og hæld blandingen i et
smurt ovnfad, ikke for dybt. Kom kartoflerne ovenpå
og fordel mornayen over. Drys med revet ost.
Bages i ca. 20 min ved 200° varmluft.
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Pandekager
med syltetøj og sukker
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Mælk, æg og salt piskes sammen. Melet tilsættes og det
piskes godt sammen. Olien tilsættes inden pandekagerne laves på panden.

125 g mel
3 dl mælk
2 æg
30 g olie
Lidt salt

TIP:
es
og
Kan så brug
end
pa
ad
m
til
kager.
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Serveres med syltetøj, sukker eller evt. is.

Kyllingefrikadeller
med grønt og grovflutes
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 500 g kyllingefars
• 1 brev frikalet
• 1 dl vand

Farsen og frikaletten røres sammen i en skål.
Vand tilsættes til det har den rette konsistens.
Stilles i køleskabet i en ½ time. Steges på panden.

Grovflutes
Grønt

Serveres med grønt og flutes.
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Pitabrød
med salat og fyld
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pitabrødne varmes i ovnen. Tilbehøret skæres eller
snittes og det anrettes på en stor tallerken eller i små
skåle.

Pitabrød
Salat
Peberfrugt
Agurk
Tomat
Majs
Ananas
Gulerod, groftrevet
Skinke
Kebab
Kyllingestykker
Kødsmuller
Tun
Rejer
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Stilles på bordet og lav din helt egen favorit.

Æggekage

med pølser

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Æg, mælk, mel, salt og peber røres sammen i skål.
Margarine brunes i stor høj pande. Æggemassen røres
kraftigt påny, og hældes umiddelbart efter gennem en
sigte over på panden. Med en spartel skrabes den stivnede æggemasse fra kant og bund når næsten al
æggemassen er stivnet.

12 æg
6 dl mælk
75 g hvedemel
3 tsk salt
Pølser
Peber
75 g margarine

Tilbehør lægges på æggekagen 5. min. før den er færdig.
Kan bruges: Stegte pølseskiver, skinketerninger, røget
medister i tern, tomatskiver og baconskiver.
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Kartoffelsalat
med frikadeller

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rens kartoflerne og skær dem i mundrette stykker.
Kog kartoflerne i letsaltet vand i ca. 15 minutter. Hæld
vandet fra og lad dem køle af.

750 g kogte kartofler
½ løg (revet)
2 dl creme fraiche
1 dl mayonnaise
1 tsk dijon sennep
½ tsk karry
1 drys purløg
Tomatskiver til pynt
1 drys salt
Friskkværnet peber
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Bland alle ingredienserne bortset fra tomatskiverne og
en smule af purløget. Vend kartoflerne i dressingen og
pynt med tomat og purløg.
Sæt kartoflerne på køl i mindst 30 minutter før serveringen.

Flutes/Sandwich
med pålæg

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Flutes varmes i ovnen. Grøntsagerne snittes og skæres.
Serveres med det samme.

Pålæg
Salat
Agurk
Tomat
Peberfrugt
Dressing

TIP:
Kan laves med
s,
små frosne flute
d
rø
sb
ng
ga
land
eller sandw ich
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Falafel

med grovflutes og salat
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Kikærter udblødes i 10-12 timer i rigeligt vand.
Bulgur udblødes i 1 ½ dl vand ca. 1 time indtil alt vandet
er opsuget.

625 g kikærter
250 g bulgur
5 tsk salt
2 ½ tsk koriander
2 ½ tsk sød chili
1-2 æg

Vandet hældes fra kikærterne der blendes sammen med
de ørige ingredienser.
Formes til valnøddestørrelse og frituresteges i ca. 1 min.
Serveres med grovflutes og salat.

20

Tortilla wraps
med grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Farsen brunes på en pande så det bliver til kødsmuller.

6 madpandekager
500 g oksefars
Salat
Agurk
Tomat
Peberfrugter
Majs
Groft revet gulerod

TIP:
med
Kan serveres
ød ,
k
se
k
o
k ylling,
ke
in
sk
g
kebab o
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Pandekagerne varmes i ovnen. Tilbehøret skæres eller
snittes og det anrettes på en stor tallerken eller i små
skåle.

Mørbrad
med grønt og pasta
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Mørbraden renses for fedt og sener. Lægges på et stykke
staniol og gnides med olie, salt og peber.

2 mørbradder
10 g hele peberkorn
½ løg
70 g champignon på glas
Olie

Løg skæres i ringe og lægges ved, sammen med champignon. Staniolen foldes sammen.
Ca. en ½ time ved 180° varm ovn (varmluft)
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Koldskål
med jordbær

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Bland alle ingredienserne sammen og rør rundt. Jordbærene skæres.

2 l kærnemælk
Sukker - smages til
1 ½ tsk vanilje
Jordbær
Kammerjunkere
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Serveres koldt med kammerjunkere til.

Hamburgerryg
med kartofler

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 1 hamburgerryg
• Salt

Hamburgerryggen lægges i en lille gryde og dækkes
med vand. Tilsæt salt. Lad vandet koge op til det skummer.
Skru ned for varmen og læg låg på. Koges ved svag
varme i 20 minutter. Tag gryden fra blusset og lad kødet hvile i vandet i 30 minutter. Skæres ud.
Serveres med kartofler og grøntsager.
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Medister
med grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•

Varm fedtstof på panden. Brun medisterpølsen ca. 1
min. på hver side.
Der stikkes (prikkes med en gaffel) huller i skindet, for
at det ikke skal revne. Kom salt og peber over. Færdigsteg ca. 9 min. på hver side.

500 g medister
Olie
Salt
Peber

Serveres med grønt og kartofler.
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Flæskesteg
med kartofler og sause
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Rids sværen helt ned til kødet med 1 ½ cm. mellemrum, men undgå at ridse selve kødet. Gnid sværen godt
med saltet, så det kommer ned mellem alle svære.
Læg stegen på en rist over bradepanden, så sværen ligger så lige som muligt, læg evt. folie under.

Svinekam
Groft salt
Laurbærblade
6 dl svinebouillion
Evt. løg

Sæt stegen på midterste ovnribbe i en kold ovn.
Tænd ovnen på 200° alm. ovn og lad stegen stege ca.
1½ time. Lad stegen hvile ca. 20 minutter uden at være
dækket til.
Serveres med kartofler, sause, rødkål og franske kartofler.
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Kylling
med salat

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Kyllingen steges i en stor gryde. Tilsæt krydderier.
Pastaen koges i en anden i gryde.

500 g kyllingestykker
500 g frisk pasta
1 brik morney
Salt
Peber
Oregano
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Når begge dele er færdige serveres de sammen med
mornaysauce og salat.

Madspyd
med grovflutes og salat
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Tænd for ovnen på 225°. Spid dit kød og dine grøntsager på et spyd. Lav evt. frikadeller dertil og stik på.

500 g svinefars
1 pose frikalet
Kylling
Pølser
Rejer
Grønt

Læg spyddene på en bradepande med bagepapir og grill
dem i ovnen ved 200°. Tag spyddene ud af ovnen efter
ca. 5 min.
Som tilbehør kan du evt. servere en salat.
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Kyllingeruller
med pasta

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan du gør:

•
•
•
•
•
•
•

Farsen laves til 6 ruller. Æg og krydderier blandes i en
tallerken og raspen i en anden. Rullerne rulles i æg og
rasp 2 gange hver. Steges let på panden og derefter i
ovnen i ca. 20 min. ved 180°.

500 g kyllingefars
Æg
Rasp
Karry
Paprika
Salt
Peber
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Serveres med pasta og money.

Fiskedeller
med grovflutes og salat
Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 500 g fiskefars

Farsen formes til den ønskede størrelse frikadeller og
steges på en pande med olie. Lægges på panden når den
er helt varm og vendes hurtigt.
Når de er stegt på begge sider skrues der ned og de
steges færdige ved svag varme.
Kan serveres med grønt og flutes.

TIP:
ra til
Lav lidt ekst
.
madpak ken
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Tomatsuppe
med kødboller

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•

Tomatsuppen koges op og skruer og kødboller tilsættes.
Der skrues ned og lad det simre lidt.

1 l tomatsuppe
200 g pastaskruer
100 g kødboller
Flutes
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Serveres straks og med flutes til.

Tacoskaller
med salat

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kødet kommes i en gryde med lidt vand og krydderi.
Tacoskallerne sættes i ovnen ved 150°.
Tilbehøret snittes og skæres. Kommes i nogle skåle.

6 tacoskaller
500 g oksekød
50 g tacomix
Skinke
Salat
Agurk
Tomat
Peberfrugter
Majs
Groft revet gulerod
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Hakkebøf
med grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 500 g oksekød
• Lidt fedtstof til panden

Form bøfferne til den ønskede størrelse. Hak dem med
en stor kniv på hver side i 2 retninger.
Læg dem på panden og krydder dem med salt og peber.
De steges først ved høj varme hurtigt på begge sider og
dernæst steges færdig ved svag varme.
Serveres med kartofler, grøntsager, bearnaise, salat og
flute
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Oksebryst
med salat

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bring vandet i kog og kom kødet i. Inden det begynder
at koge igen, skal det lige skummes for det grums, som
samler sig på toppen. Skær toppen af porrerne og skyl
dem grundigt. Kom dem i gryden til kødet sammen
med salt og peberkorn. Lad kødet koge sagte i 1½ time.
Skræl gulerødder og kartofler og kom dem i gryden
sammen med de rengjorte porrer. Lad dem koge med
de sidste 30 min.

1000 g oksebryst
15 dl vand
4 porrer
Salt
10 hele sorte peberkorn
8 mellem gulerødder
400 g kartofler
1 dl fedt fra suppen
75 g hvedemel
½-1 dl eddike
1 dl sukker
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Sovs: Skum fedtet fra suppen og bag det sammen med
melet i en gryde. Kom eddike og sukker i. Lad det
bage sammen under omrøring, inden det spædes med
suppen lidt efter lidt, indtil sovsen har en passende
konsistens.

Spagetti
med kødsause

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spagettien koges. Oksekødet steges i en gryde sammen
med krydderier, til smuller.
Ketchupen tilsættes sammen med meljævningen.

Spagetti
Oksekød
1 spsk marizenamel
1 dl vand
Ketchup
Salt
Peber
Oregano
Paprika
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Serveres straks.

Stjerneskud
med rejer

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Fiskefileterne varmes i ovnen. Franskbrødet skæres i
skiver og på dem lægges et helt salatblad og der kommes lidt dressing på.
Fisken lægges på brødet og ovenpå kommes der rejer.
Der pyntes med citron og evt. en kvast dild.

Stegte fiskefileter
150 g rejer
Salatblade
Frisk franskbrød
Citron
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Toast
med skinke

• Toastbrød
• Revet skinke
• Ost
Kan også laves med
hamburgerryg eller alm.
skinke.

TIP:
m
Var es med
lat
tomat i og sa
er.
puttes i bageft
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Sådan gør du:
Tag toastbrøddet og læg skinke og ost på, puttes i
toastmaskinen og klar til servering.

Dampet torsk
med grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

600 g torskefilet

Skær grøntsagerne i tynde strimler. Riv 8 stykker stanniol ca. 30 cm. Læg det på bordet og fordel grøntsagerne på stykkerne. Læg omkring 75 g. torskefilet ovenpå.
Drys med salt og lidt citronpeber.

Fyld:
• 8-10 gulerødder
• 4 porre
• 4 løg
• 400 g selleri
• Salt
• Citronpeber
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Fold stanniolen sammen over midten og klem enderne
sammen. Læg pakkerne i bradepanden og bag dem ved
175° alm. ovn i 45 minutter.
Beregn to pakker pr. person. Du kan bruge mange
forskellige krydderier: paprika, karry, persille og basilikum.

Pirogger
med fyld

Dej:
• 4 dl mælk
• 50 g gær
• 2 tsk sukker
• 2 tsk salt
• 1 ½ spsk olie
• 200 g rugmel, groft
• 400 g hvedemel
Fyld:
• 90 g løg, pillet vægt
• 2 tsk olie
• 500 g oksekød
• 150 g gulerødder
• 70 g tomatpure
• Salt
• Peber

Sådan gør du:
Mælken lunes, og gæren udrøres heri. Sukker, salt og
olie røres i. Rugmel og hvedemel tilsættes. Hold lidt af
hvedemelet tilbage. Dejen æltes godt igennem, dækkes
til med et viskestykke og sættes til forhævning i ca. 30
min.
Fyldet: Løget pilles og rives fint. Løget svitses i fedtstoffet. Oksekødet tilsættes og svitses med, til kødet
har delt sig. Gulerødderne skrælles og rives groft. De
revne gulerødder og tomatpureen tilsættes. Kødfyldet
smages til med salt og peber. Fyldet hældes op i et fad
og afkøles lidt.
Piroggerne: Dejen slås ned og deles i 20 portioner. Hver
dejklump rulles ud på størrelse med en desserttallerken. Ægget til pensling piskes sammen, og kanten på
piroggerne pensles. Kødfyldet fordeles på de 20 pirogger.
Fyldet lægges kun på den ene halvdel af dejen. Den anden halvdel af dejen foldes henover fyldet, og kanterne
trykkes sammen med en gaffel. Piroggerne lægges på en
bageplade med bagepapir og efterhæver i ca. 10 min.
Piroggerne pensles med resten af ægget. Piroggerne bages i ca 12 min ved 200° alm. ovn på midterste ovnrille.
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Kartoffelmos
med kødsause

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• Kartofler
• Mælk
• 100 g margarine

Kartoflerne skrælles og koges. Gerne så de er godt
møre. Oksekødet steges i en gryde sammen med krydderier til smuller. Ketchupen tilsættes sammen med
meljævningen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Oksekød
1 spsk marizenamel
1 dl vand
Ketchup
Salt
Peber
Oregano
Paprika
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Når kødsausen er færdig, hældes kartoflerne i en skål
og der tilsættes ca. 100 g margarine. Det piskes sammen og der tilsættes mælk til det har den rette konsistens.
Serveres straks.

Suppe
med kødboller

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

• 1 pakke mou basis suppe Basis suppen kommes i en gryde og når det er smeltet,
• 1 pose kød- og melboller hældes boller og urter i. Det bringes i kog.
• ½ pose suppeurter
Serveres med flutes.
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Skinke
med grønt

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•

Rids sværen i terninger. Pak ind i et stort stykke folie
eller læg skinken i en stegepose. Steg i en bradepande
ved 200° i ca. 2 timer.

2 kg letrøget skinke
10 hele nelliker
1 tsk allehånde
1 tsk rosmarin

Glasering:
• 4 spsk dijonsennep
• 3 spsk farin

Tages nu ud af posen. Fjern sværen og gnid skinken
med sennepsblandingen og brun den i ovnen ved stærk
varme (pas på den ikke bliver sort).
Centrumstemperatur skal være mellem 65-68° for gennemstegt.
Beregn 200-250 g. pr. person
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Råkostsalat
med rosiner
•
•
•
•

6-8 gulerødder
1 dl rosiner
1 æble
1 dåse ananas i tern

Sådan gør du:
Rosinerne lægges i blød i ananassaften ca. en ½ time.
Gulerødderne skrælles og rives på den grove side af
rivejernet. Æblet skrælles og rives med. Alle ingredienserne blandes i en skål. Ananassaften hældes over.
Dette er en opskrift på en go frisk råkost. Man kan
efter ønske supplere med forskelige andre ting såsom
appelsin, tørrede tranebær, hvidkål, pinjekerner, eller
solsikkekerner.
Kan serveres til fiskefrikadeller med kartoffelbåde.

43

Agurkesalat
mormors
•
•
•
•
•
•

1 agurk
2 dl eddike
1 dl vand
1 dl sukker
Lidt peber
Lidt salt

Sådan gør du:
Agurken skæres og lægges i en skål. Salt drysses over
og lad det trække ca. 2 timer. Lagen blandes i en anden
skål. Væden presses ud af agurkerne og lagen hældes
over dem.
Agurkerne skal stå og trække i mindst 4 timer i lagen.
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Kage, brød mm.
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Spandauere
med creme
Ca. 16 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Smuldre margarinen i melet. Rør gæren ud i den kolde
mælk og hæld det i melblandingen. Tilsæt sukker og
salt. Ælt dejen sammen til den er ensartet.

250 g hvedemel
125 g margarine
35 g gær
1 ¼ dl mælk
1 ½ tsk sukker
½ tsk salt

Fyld:
• Kagecreme, syltetøj
eller remonce

Del dejen i 4 lige store stykker. Rul hvert stykke ud
til ca. 16x16 cm. Del hver firkant op i 4 stykker. Bøj
spidserne ind mod midten og tryk dem fast. Læg en tsk.
fyld i fordybningen. Sæt dem på en bageplade. Lad dem
hæve lunt og tildækket i ca. 20 min.
Pensel dem med vand, mælk eller æg.
Bagetid ca. 15 min. på miderste rille i forvarmet ovn
ved 200° (varmluft 180°).
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Linser
med creme
•
•
•
•

300 g mel
200 g smør
100 g sukker
1 æg

Sådan gør du:
Bland mel og sukker sammen og hak det kolde smør i.
Smulder dejen med fingrene til der ikke er store klumper af smør i. Tilsæt ægget og ælt dejen hurtigt sammen
til den er ensartet og glat.
Form dejen til en kugle og tryk den flad, så er den nemmere at rulle ud, når du skal bruge den. Pak dejen i film
og læg den i køleskabet i mindst 30 min.
Rul dejen ud og stik cirkler ud med et stort glas. Kom
dejen i en linseform og lav en kagecreme. Læg en klat i
hver form og luk med et dejlåg. Tryk siderne godt fast.
Bages i ca. 12 min ved 200° i en forvarmet ovn
(varmluft 180°) og afkøles på en rist.
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Napoleonshatte
med marcipan
•
•
•
•

300 g mel
200 g smør
100 g sukker
1 æg

Fyld:
• Marcipan
• Chokolade

Sådan gør du:
Bland mel og sukker sammen og hak det kolde smør i.
Smulder dejen med fingerene til der ikke er store klumper af smør i. Tilsæt ægget og ælt dejen hurtigt sammen
til den er ensartet og glat.
Form dejen til en kugle og tryk den flad, så er den nemmere at rulle ud, når du skal bruge den. Pak dejen i film
og læg den i køleskabet i mindst 30 min. Stik mørdej
ud med et glas på ca. 6 cm. Læg en marcipankugle på
hvert stykke dej. Fold de tre sider op og tryk dem fast
omkring massen.
Bages ca. 10 min. ved 200°. Køl af og pensel bunden
med smeltet chokolade.
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Bedstes kringle
med perlesukker
Ca. 16 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Opløs gæren i den kolde fløde. Tilsæt de andre ingredienser og ælt dejen til den er ensartet. Lad dejen hvile
lunt og tildækket i ca. 15 min.

400 g hvedemel
50 g gær
200 g margarine
2 spsk sukker
1 dl fløde

Fyld:
• 100 g margarine
• 100 g flormelis
• Revet appelsinskal
Pynt:
• 1 sammenpisket æg
• Nøddeflager
• Perlesukker

TIP:
marcipan
t
sæ
Til
til fyldet
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Rul dejen ud til ca. 15 x 85 cm og læg fyldet på langs
midten. Fold langsiderne op over hinanden og form 2
kringlestænger. Læg dem på en bageplade og lad dem
hæve lunt og tildækket i ca. 20 min.
Pensel med æg og drys med nøddeflager og perlesukker.
Bages i ca. 20 min. ved 200° (varmluft 180°) i en forvarmet ovn.

Den du ved nok
chokoladekage
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g sukker
4 æg
4 dl mælk
450 g mel
4 tsk vaniljesukker
3 spsk kakao
4 tsk bagepulver
300 g smeltet margarine

Glasur:
• 200 g smeltet margarine
• 7 spsk kaffe
• 2 ½ spsk kakao
• 3 tsk vaniljesukker
• 100 g kokosmel
• 375 g flormelis
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Sådan gør du:
Sukker og æg piskes godt. Mel, vaniljesukker, bagepulver og kakao blandes og hældes i dejen skiftevis med
mælken. Smelt margarinen, afkøl den og hæld den i
dejen. Fyldes i en stor bradepande ca. 33x38 cm.
Glasur: Margarinen smeltes og røres med færdigbrygget kaffe, kakao, vaniljesukker, kokosmel og flormelis.
Bages i ca. 25 min. ved 190° i alm. ovn (varmluft 170°)
Når kagen er afkølet smøres den med glasur.

Brunsvigerboller
med farin
•
•
•
•
•
•
•

500 g hvedemel
75 g margarine
50 g gær
1 æg
2 ½ dl mælk
1 spsk sukker
1 tsk salt

Remonce:
• 100 g margarine
• 100 g farin
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Sådan gør du:
Lun mælken og opløs gæren heri. Tilsæt melet og de
andre ingredienser og ælt dejen til den er glat og ensartet. Del dejen i 3 lige store kugler og lad dem hvile et
par minutter.
Form kuglerne til boller og læg dem på en bageplade.
Lad dem hæve tildækket til dobbelt størrelse. Tryk et
hul i hver bolle og fyld det med remonce.
Bages i ca. 10 min. ved 220° (varmluft 200°) i en forvarmet ovn.

Brunsviger
med slik
•
•
•
•
•
•

400 g hvedemel
100 g margarine
50 g gær
50 g sukker
1 æg
2 dl lun mælk

Sådan gør du:
Lun mælken og opløs gæren heri. Tilsæt mel og de andre ingredienser og ælt dejen til den er glat og ensartet.
Del dejen i to dele og form dem til 2 kugler. Lad dem
hvile lunt og tildækket i ca. 20 min.

Remonce:
• 100 g margarine
• 150 g farin

Rul dejen ud til den passer i en bradepande på ca 40x40
cm. Smelt margarine og farin i en gryde, og rør det sammen til en ensartet masse.

Slik til pynt

Prik let i dejen med fingerene og kom remoncen over.
Lad brunsvigeren efterhæve lunt og tildækket i ca. 30-40
min.
Bages i ca 15 min. midt i ovnen ved 220° (varmluft 200°)
i en forvarmet ovn.
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Fastelavnsboller
med creme - åbne
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Lun mælken og opløs gæren heri. Ælt mel og de øvrige
ingredienser i til en ensartet dej.
Lad dejen hæve lunt og tildækket til dobbelt størrelse
i ca. 30 min. Del dejen i 3 lige store dele og rul dem til
kugler og lad dem hvile i 2-3 min.

500 g hvedemel
200 g margarine
50 g sukker
50 g gær
2 dl mælk
1 tsk salt
½ tsk kardemomme

Fyld:
Bagefast creme
- se opskrift
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Rul hver kugle ud i en pølse på ca. 24 cm længde. Del
dem hver i 8 stykker og form dem til boller.
Tryk en fordybning i midten af bollen og kom 1 spsk.
fyld heri. Pensling med sammenpisket æg.
Bages ca. 15 min. i en 220° forvarmet ovn (varmluft
200°). Lad bollerne køle helt af inden du pynter med
glasur.

Fastelavnsboller
med creme - lukkede
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Lun mælken og opløs gæren heri. Ælt mel og de øvrige
ingredienser til en ensartet dej. Lad dejen hæve lunt og
tildækket til dobbelt størrelse i ca. 30 min. Del dejen i
3 lige store dele og rul dem til kugler og lad dem hvile
i 2-3 min. Rul hver kugle ud i en pølse på ca. 24 cm
længde. Del dem hver i 8 stykker og form dem til boller.

500 g hvedemel
200 g margarine
50 g sukker
50 g gær
2 dl mælk
1 tsk salt
½ tsk kardemomme

Fyld:
Bagefast creme
- se opskrift

Tryk eller rul hver bolle ud til en firkant. Kom 1 spsk.
fyld på midten og fold de 4 hjørner sammen på midten.
Sæt bollerne på en bageplade med samlingen nedad.
Pensling med sammenpisket æg.
Bages ca. 15 min. i en 220° forvarmet ovn (varmluft
200°). Lad bollerne køle helt af inden du pynter med
glasur.
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Drømmekage
med kokos
•
•
•
•
•
•
•

250 g mel
250 g sukker
50 g margarine
3 æg
2 dl mælk
2 tsk bagepulver
1 tsk vaniljesukker

Fyld:
• 125 g margarine
• ½ dl mælk
• 200 g brun farin
• 100 g kokosmel

Sådan gør du:
Pisk æg og sukker til det skifter farve og er let og skummende. Smelt smøret, og tilsæt mælken, lad det blive lunt
og hæld det i dejen. Bland mel, bagepulver og vaniljesukker og rør det i dejen.
Hæld dejen i en bradepande (25x35 cm) med bagepapir.
Bages ca. 25 min. på nederste rille i en 200° forvarmet
ovn.
Når der er 15 min tilbage af bagetiden laves fyldet. Smelt
margarinen, og tilsæt mælk og brun farin og kog det op.
Rør kokosmel i og hæld blandingen over kagen, når den
er bagt i 25 min.
Bag kagen videre i ca. 10 min. og lad den køle af i formen.
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Kanelsnegle
med glasur
Ca. 30 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rør gæren ud i lunken vand. Rør mælk, æg, sukker og
salt i. Smuldre margarinen ud i melet i en anden skål.
Hæld mel- og margarineblandingen i gærblandingen og
ælt til dejen er blank og glat. Sæt dejen til hævning et
lunt sted i ca. 30 min.

50 g gær
½ dl lunken vand
1 ½ dl mælk
2 æg
2 spsk sukker
½ tsk salt
75 g margarine
500 g mel

Fyld:
• 150 g margarine
• 85 g sukker
• 2 spsk kanel
Dekoreres med glasur

TIP:
ld
Læg en skef u
ten
id
m
i
e
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n
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af sn
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Lav fyldet imens: Rør sukker, margarine og kanel sammen. Slå dejen ned og del den i to stykker. Rul hvert
dejstykke til en aflang plade (25x40 cm). Smør fyldet
på og rul hvert dejstykke sammen til en roulade. Skær
hver roulade i 2 cm tykke skiver. Læg skiverne ned som
snegle og lad dem efterhæve på en plade med bagepapir
ca. 15 min.
Bages i ca. 15 min. midt i en 220° (varmluft 200°) forvarmet ovn.

Krydderkage
morfars favorit
•
•
•
•
•
•

250 g margarine
250 g sukker
400 g mel
2 ½ dl mælk
2 æg
1 brev brunt bagepulver
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Sådan gør du:
Sukker og æg piskes helt hvidt, mens margarinen smeltes. Margarine, mel, mælk og bagepulver kommes i og
piskes sammen. Dejen hældes i en form.
Bages i ca. 1 time ved 170° varmluft i en forvarmet ovn,
mærk efter med en kniv om den er færdigbagt.

Hindbærsnitter
med krymmel
Ca. 20 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•

Bland mel og sukker sammen og hak det kolde smør i.
Smulder dejen med fingerene til der ikke er store klumper af smør i. Tilsæt ægget og ælt dejen hurtigt sammen
til den er ensartet og glat.
Form dejen til en kugle og tryk den flad. Så er den nemmere at rulle ud, når du skal bruge den. Pak dejen i film
og læg den i køleskabet i mindst 30 min. Rul dejen ud i 2
plader på 10x50 cm.

300 g mel
200 g smør
100 g sukker
1 æg

Pynt:
• Hindbærmarmelade
• Krymmel

Bages i ca. 10 min. ved 180° varmluft i en forvarmet
ovn. Når de er taget ud af ovnen smøres den ene plade
med et lag hindbærmarmelade og den anden lægges
ovenpå. Pynt dem med glasur og krymmel hurtigt inden
det størkner. Skær hindbærsnitterne i ca. 5 cm bredde.
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Sandkage
sommer og sol
•
•
•
•
•

250 g mel
250 g sukker
250 g margarine
4 æg
2 tsk bagepulver

Sådan gør du:
Alle ingredienserne røres til en jævn dej, som hældes i en
smurt kageform.
Bages i ca. 45 min. ved 180° i alm ovn.
Mærk i kagen med en strikkepind/kniv om den er gennembagt.

TIP:
tsk
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59

Marzarinkage
med chokolade
•
•
•
•
•
•
•

500 g margarine
350 g sukker
4 æg
300 g hvedemel
2 tsk bagepulver
1 ½ dl vand
1 ½ tsk mandelessens

Glasur:
• 250 g flormelis
• 4 spsk kakao
• Kogende vand
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Sådan gør du:
Margarinen røres med sukkeret. Æggene piskes i et af
gangen. Hvedemel og bagepulver blandes og tilsættes
sammen med kogende vand og mandelessens.
Kommes i en bradepande på ca. 23x33 cm.
Bages i 30 - 40 min. ved 160° varmluft i en forvarmet
ovn.
Efter kagen er taget ud, røres glasuren op og kommes på
mens kagen er varm.

Trøffelkugler
med dadler

• 7-10 medjoul dadler
• 4-5 spsk kakao
• 1-2 spsk agavesirup/		
honning
• 1-2 spsk kokosolie
• 1-2 spsk lucumpulver
• 2-3 spsk kakaonibs
• Kokos/palmesukker
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Sådan gør du:
Dadler og kokosolie blendes først og resten tilsættes.
Lægges ud på bordet og rulles til kugler.
Vendes i kokosmel eller palmesukker.

Kanelstang
med remonce
•
•
•
•
•
•

250 g mel
50 g margarine
50 g sukker
25 g gær
1 dl mælk
1 æg

Fyld:
• 50 g margarine
• 50 g farin
• 15 g kanel

Sådan gør du:
Opløs gæren i den lune mælk. Tilsæt mel og de andre
ingredienser. Ælt dejen til den er glat og ensartet.
Lad dejen hæve lunt og tildækket i ca. 15 min.
Rul dejen ud til en plade på 20x40 cm og smør fyldet
på. Rul dejen stramt sammen fra den brede side til en
roulade og læg den på en bageplade med papir på.
Tryk rouladen flad og klip store hakker i den med en
saks, så remoncen bliver synlig. Pensel med sammenpisket æg. Lad den efterhæve lunt og tildækket, ca. 40
min.
Bages i ca. 20 min ved 200° varmluft i en forvarmet ovn.
Pynt kagen med glasur når kringlen er helt afkølet.
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Flødeboller
med krymmel
Ca. 30 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•

Marcipanen skæres ud i 30 tynde skiver og kommes på
en bageplade. Marcipanskiverne bages i 5 minutter ved
180°, eller indtil de er let gyldne. Tag skiverne af pladerne
og lad dem afkøle.

300 g marcipan
300 g sukker
1 dl vand
3 bægre past. æggehvi-		
der (150 g)
• 400 g mørk chokolade
Pynt:
Kokosmel, krymmel, finthakkede hasselnødder
eller andet.

Mens bundene køler af, forberedes skummet. Først sættes sukkerlagen over. 300 g sukker og 1 dl vand hældes i
en kasserolle, bringes i kog i 2 minutter og tages derefter
af varmen. Pisk æggehviderne stive. Hæld sukkerlagen
(let afkølet) i de stiftpiskede æggehvider i en tynd stråle,
mens der fortsat piskes. Fortsæt med at piske i mindst 10
minutter. Jo, der står 10 minutter.
Sæt derefter bundene tilbage på bagepladerne. Der skal
være mindst tre cm mellem skiverne. Tag flødebolleskummet og kom det i en sprøjtepose. Sprøjt skummet
på bundene.
Nu skal flødebollerne i ovnen, så skummet stivner let, og
det kan lade sig gøre at overtrække dem med chokolade.
Flødebollerne skal have 5 minutter ved 180°.
Smelt chokoladen over vandbad - flødebollerne overtrækkes (nemmest med ske). Sæt flødebollerne til afkøling, og når hele portionen er lavet og tørret let, er de klar
til at blive pyntet.
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Cupcakes
med vanilje

Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Pisk æg og sukker til en luftig lys masse. Tilsæt de
øvrige ingredienser og pisk det sammen med mælken.
Vend det smeltede smør forsigtigt ned i dejen til massen
er ensartet blank. Fyld dejen i en frysepose, og fyld dine
cupcakesforme ⅔ op med dej.

300 g mel
300 g sukker
200 g ægte smeltet smør
3 tsk vaniljesukker
2 tsk bagepulver
2 ½ dl mælk
2 æg

Bages i ca. 15 min. i midten af en forvarmet ovn ved
175° alm. ovn. Bagetiden kan variere meget fra ovn til
ovn, så hold godt øje.
Mærk efter om de er færdige med en bagenål. De må
dog godt stadig være lidt klisterde på topppen.
Kagerne skal være helt kølet af inden de kan pyntes.

TIP:
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Cupcakes
med chokolade
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pisk æg og sukker til en luftig lys masse. Tilsæt de øvrige
ingredienser og pisk det sammen med mælken. Vend
det smeltede smør forsigtigt ned i dejen til at massen er
ensartet blank. Fyld dejen i en frysepose, og fyld dine
cupcakesforme ⅔ op med dej.

300 g mel
300 g sukker
1 dl kakao
200 g ægte smeltet smør
2 tsk vaniljesukker
2 tsk bagepulver
2 ½ dl mælk
2 æg

Bages i ca. 15 min. i midten af en forvarmet ovn ved 175°
alm. ovn. Bagetiden kan variere meget fra ovn til ovn, så
hold godt øje.
Mærk efter om de er færdige med en bagenål. De må dog
godt stadig være lidt klisterde på topppen.
Kagerne skal være helt kølet af inden de kan pyntes.

TIP:
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Marmorkage
med kakao
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g margarine
250 g mel
225 g sukker
2 spsk kakao
2 tsk bagepulver
2 tsk vaniljesukker
3 æg
1 dl mælk

Sådan gør du:
Rør sukker og margarine godt sammen og rør vaniljen i.
Tilsæt æggene et af gangen og rør godt mellem hvert.
Bland bagepulver i melet og rør melet og mælken i
skiftevis lidt af gangen. Tag ⅓ af dejen fra og rør kakao i.
Kom halvdelen af den lyse dej i en smurt sandkageform.
Kom den mørke dej herpå og henover igen den lyse dej.
Vend lidt rundt i kagedejen med en kniv, så kagen marmoreres.
Bages i ca. 1 time ved 175° i en forvarmet ovn.
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Cakeballs
med glasur

•
•
•
•
•
•
•

350-400 g kagerester
154 g oreos (= 1 pk)
100-200 g flødeost
130 g flormelis
1 tsk vaniljesukker
2 tsk citronsaft
200 g chokolade

Kageresterne skal være
chokoladekage

Sådan gør du:
Kageresterne smuldres. Hak oreos fint, brug evt. en
minihakker. Bland kagerester og oreos. Tilsæt vaniljesukker, flormelis, flødeost og citronsaft og rør det godt
sammen til en ensartet masse.
Form 20 kugler ca. på størrelse med en golfbold. Stilles
på køl i 20-30 min. Smelt chokolade over vandbad.
Dyp kagekuglerne i chokoladen. Pynt f.eks. med krymmel, kulørt perlesukker o.lign. Der kan også dekoreres
med fondant.
Balls lægges på bagepapir, mens chokoladen størkner.
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Popcakes
med pind

Ca. 20 stykker

Sådan gør du:

• 275 g kage

Smuldre kagen fint med fingrene. Kom flødeost, smør og
flormelis i en anden skål og pisk sammen til en creme.
Hæld kagekrymmel i skålen med cremen og pisk sammen. Saml dejen. Konsistensen bliver lidt som romkugledej.

Creme:
• 100 g flødeost
• 25 g blødt smør
• 1 dl flormelis
• 20 popcakes pinde
• 300 g chokolade
• Krymmel

Sæt dejen i køleskab og lad den stivne lidt i ca. 1 time.
Tag dejen ud og form den til 20 kugler. Smelt chokoladen og stik hver pind 2 cm ned i chokoladen. Sæt nu
pinden i dejkuglen, så sidder den fast.
Sæt kuglerne i køleskab. Når chokoladen er stivnet, kan
de overtrækkes med chokolade og drysses med krymmel. Opbevares køligt.

TIP:
d kage,
fa
g
Bru st san
e,
chokoladekag
ler
el
e
marmorkag
ie
brown
68

Jordbærtærte
med marcipan
•
•
•
•
•

150 g hvedemel
100 g smør
50 g sukker
½ æg
100 g mørk chokolade

Fyld:
• 100 g smør
• 100 g sukker
• 100 g ren rå marcipan
• ½ æg
Creme:
• 2 ½ dl sødmælk
• ½ brev kagecreme
• 2 ½ dl piskefløde 38%
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Sådan gør du:
Ælt mørdejen sammen og sæt den i køleskabet i en time.
Rør smør og sukker og tilsæt revet marcipan og et ½
sammenpisket æg. Rul mørdejen ud og læg den i en
smurt tærteform ca. 23 cm i diameter. Læg fyldet på og
bag den ved 200° alm. ovn ca. 20 minutter.
Afkøl kagen og pensel den med smeltet chokolade.
Creme:
Rør mælk og kagecreme. Stil det koldt til det er blevet
tykt. Vend flødeskum i cremen og fordel det på tærten.
Pynt med jordbær.

Lagkage
med friske bær
•
•
•
•
•
•
•
•

3 lagkagebunde
Kagecreme
Jordbær
Hindbær
Brombær
Blåbær
Banan
Piskefløde

Sådan gør du:
Alle de friske bær skylles. Lægges på et viskestykke så de
er tørre når de skal i kagen. Kagecremen laves og stilles
til at køle af. Jordbærene og bananen skæres i skiver.
Den første lagkagebund lægges på et fad og så kommes
først kagecreme på og dernæst de skiveskårede bær.
Andet lag gentages ligeså og til sidst lægges den øverste
bund på.
Lagkagen stilles i køleskabet i nogle timer før servering.
Den pyntes med flødeskum og de friske bær lige inden
servering.
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Pebernødder
med kardemomme
Ca. 100 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rør sukker og margarine sammen. Tilsæt æg og rør det
sammen. Bland krydderier og natron med mel og ælt det
hele sammen.

275 g hvedemel
125 g sukker
125 g margarine
1 æg
½ tsk ingefærpulver
¾ tsk kardemomme
½ tsk kanelpulver
¼ tsk hvidt peber
1 tsk natron/bagepulver

Rul dejen ud i fingertykke pølser og skær dem i ½ til 1½
cm lange stykker. Rul dem til kugler og tryk dem let.
Bages ca. 10 - 20 min i en 200° forvarmet ovn (varmluft
180°) til de er lysebrune.
.
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Havregrynskugler
med krymmel
•
•
•
•
•
•

500 g havregryn
325 g sukker
125 g margarine
1 ½ dl fløde
1 flaske mandelessens
Kakao efter smag

TIP:
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Sådan gør du:
Margarinen smeltes og hældes i en skål sammen med de
øvrige ingredienser. Dejen skal æltes godt. Dejen rulles
til kugler (ikke for store) og rulles i toppings efter smag.
Kuglerne stilles koldt til dagen efter.

Fedtebrød
med glasur
•
•
•
•
•
•
•

500 g margarine
500 g sukker
750 g mel
125 g kokosmel
2 tsk fløde
2 tsk bagepulver
2 æg

Sådan gør du:
Bland alle ingredienser og ælt det godt sammen.
Rulles ud til en pølse og lægges koldt. Skæres med en
kniv i tynde skiver.
Bages i ca. 10 min. ved 180° varmluft i en forvarmet ovn.
Glasur smøres på mens de er varme.
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Svenske snitter
med perlesukker
•
•
•
•
•
•
•

300 g mel
200 g sukker
200 g margarine
2 spsk kakao
1 tsk bagepulver
1 tsk vaniljesukker
1 æg

Pensling:
• Sammenpisket æg
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Sådan gør du:
Bland alle de tørre ingredienser sammen i en skål.
Skær margarinen i små stykker og smuldre det ned i
melet. Saml dejen let med æggene.
Rul dejen ud i stænger og læg dem på en bageplade med
papir. Pensel dem med æg og drys dem med perlesukker.
Bages i ca. 10 min. ved 175° varmluft i en forvarmet ovn.

Hjerteboller
med perlesukker
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lun mælken og opløs gæren heri. Kom melet og de andre
ingredienser i og ælt det til en glat og ensartet dej.
Del dejen i tre lige store dele, og form dem til kugler. Lad
dem hvile i et par minutter. Rul hver kugle ud i en pølse
på ca. 24 cm længde. Del dejen i 8 stykker og form dem
til boller.
Tryk dem i hjertefacon og anbring dem på 2 plader med
bagepapir. Lad bollerne hæve tildækket til dobbelt størrelse på et lunt sted.

500 g mel
150 g margarine
75 g gær
1 æg
2 ½ dl mælk
1 spsk sukker
1 tsk salt
1 tsk kardemomme

Pynt:
• 1 sammenpisket æg
• Perlesukker
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Pensl bollerne med æg og drys med perlesukker.
Bages i ca. 10 min. midt i ovnen ved 220° (varmluft 200°)

Grove boller
med kerner
Ca. 12 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•

Gæren opløses i vandet. Salt, sukker og de grove dele
tilsættes. Melet tilsættes og det hele røres sammen med
en ske. Stilles i køleskabet natten over.

7 dl lunken vand
25 g gær
2 tsk salt
2 tsk sukker
160 g havregryn eller 		
andet grovmel/kerner
• 650-700 g mel
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Kommes på bagepladen med 2 spsk.
Bages ca. 18 min. ved 220° varmluft i en forvarmet ovn.

De bedste boller
som bolleslangen
Ca. 20 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Lun mælken og opløs gæren heri. Tilsæt mel og de andre
ingredienser og ælt dejen til den er glat og ensartet.
Del dejen i to dele og form dem til 2 kugler. Lad dem
hvile lunt og tildækket i ca. 20 min.

400 g hvedemel
100 g margarine
50 g gær
50 g sukker
1 æg
2 dl lun mælk

Pensling:
• Vand eller æg

Rul kuglerne ud til 2 pølser og skær dem op i hver
10 dele og form dem til boller.
Bages i ca. 10 min. ved 200° varmluft i en forvarmet ovn.

.
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Burgerboller
med sesamfrø
Ca. 25 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gæren opløses i mælk og vand. De øvrige ingredienser
tilsættes. Dejen æltes derefter i ca. 10 min. og stilles til at
hvile i ca. 15 min.

2 ½ dl vand
2 ½ dl mælk
87 ½ g sukker
2 æg
100 g gær
10 g salt
1000 g mel
200 g margarine

Pynt:
• Sesamfrø
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Bugerbollerne formes og stilles til at hvile i 5 min.
Så trykkes bollerne flade. Pensel burgerbollerne og drys
sesamfrø på oversiden. Bollerne stilles til hævning i ca.
en time lunt og tildækket.
Bages i ca. 14 min ved 220° (varmluft 200°)

Pølsehorn
med ketchup
•
•
•
•
•
•
•

500 g hvedemel
75 g margarine
50 g gær
1 æg
2 ½ dl mælk
1 spsk sukker
1 tsk salt

Pensling:
• Sammenpisket æg

Sådan gør du:
Lun mælk og opløs gæren heri. Tilsæt melet og de andre
ingredienser og ælt dejen til den er glat og ensartet. Del
dejen i 3 lige store kugler og lad dem hvile et par minutter. Rul hver dejkugle ud til en cirkel og del dem i 8
trekanter.
Smør ketchup på hver trekant og læg en halv pølse på
den bredde ende. Rul dejen sammen til et horn. Lad dem
hæve i ca. 20 min.
Bages i ca. 10 min. ved 220° (varmluft 200°) i en forvarmet ovn.
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Pizzasnegle
med skinke
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•

Lun mælk og opløs gæren heri. Tilsæt melet og de andre
ingredienser og ælt dejen til den er glat og ensartet. Del
dejen i 3 lige store kugler og lad dem hvile et par minutter. Rul hver dejkugle ud til en rektangel på ca. 24x30
cm. Smør tomatketchup på dejen og drys skinke og ost
over. Rul dejen sammen til en pølse og skær hver pølse
ud i 8 snegle.

500 g hvedemel
75 g margarine
50 g gær
1 æg
2 ½ dl mælk
1 spsk sukker
1 tsk salt

Fyld:
• Skinke
• Revet ost
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Sæt sneglene på en bageplade med papir og tryk dem let.
Lad dem hæve i ca. 20 min.
Bages i ca 10 min. på miderste rille ved 230° varmluft i
en forvarmet ovn.

Skinkeboller
med ketchup
Ca. 24 stk.

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hæld lunken vand i en skål og opløs gæren heri. Tilsæt
de øvrige ingredienser og ælt dejen godt. Lad dejen hæve
lunt og tildækket i ca. 30 min.

900 g mel
100 g sigtemel
100 g margarine
100 g gær
2 tsk salt
2 tsk sukker
2 æg
5 ½ dl vand

Form bollerne og tryk en fordybning i midten. Lad dem
efterhæve i ca. 40 min. Kom en klat ketchup i hullet og
ca. 1 spsk. kogt skinke i strimler.
Pensles med vand eller sammenpisket æg.
Bages i ca. 10 - 15 min. i midten af en forvarmet ovn ved
200° varmluft.
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Handies
med skinke
Ca. 8 stk.

Sådan gør du.

•
•
•
•
•
•

Lun mælken og opløs gæren heri. Kom melet og de
andre ingredienser i og ælt til en ensartet dej. Del dejen i
to lige store dele og form dem til kugler. Lad dejen hæve
i ca. 40 min. Rul hver dejkugle ud til en stor firkant ca.
20x20 cm. Lad dem hvile i 5 min. Rul dem ud endnu
engang og del hver firkant i 4 firkanter.

300 g mel
200 g fuldkornsmel
50 g gær
½ dl olie
2 ½ dl mælk
1 tsk salt

Pensles med
sammenpisket æg.

Kom fyld i midten af hver firkant og fold dem sammen, først fra enderne og så fra siderne. Læg dem på en
bageplade med samlingen nedad og lad dem hæve ca. 15
min.
Bages i ca. 15 min. i midten af en forvarmet ovn ved
210° varmluft.
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Snobrød
med ketchup

Til ca. 4 - 5 personer

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Smelt smøret i en gryde og hæld mælken i. Opløs
gæren i den lune væske og tilsæt lidt mel, salt og æg.
Rør resten af melen i og ælt dejen godt. Lad dejen hæve
tildækket i 1 ½ time.
Tril dejen i lange pølser som du vikler på en lang pind.
Tryk de to ender godt fast, så dejen ikke falder af.

6 dl mælk
100 g smør
25 g gær
4 æg
2 tsk salt
1 kg hvedemel

Hold snobrødet over gløderne, til det er færdigbagt.
Serveres med ketchup.
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Vafler
med syltetøj

•
•
•
•
•
•
•

250 g mel
125 g margarine
1 spsk sukker
1 tsk bagepulver
1 knsp salt
1 æg
4 dl mælk

84

Sådan gør du:
Mel, sukker, bagepulver og salt blandes sammen med
mælk og æg. Margarinen smeltes og røres i.
Vaffeljernet varmes op og smøres med margarine.
Serveres med syltetøj og sukker.

Kagecreme
bagefast
•
•
•
•
•

2 dl mælk
1 tsk vaniljesukker
3 æggeblommer
25 g sukker
1 tsk mel

Sådan gør du:
Æggeblommerne røres sammen med vaniljesukker,
sukker og mel. Bring mælken i kog. Hæld den kogende
mælk i æggemassen under omrøring.
Hæld cremen tilbage i gryden og varm den i gennem,
til cremen bliver tyk.
Lad cremen køle af.

85

Frosting
med chokolade
Til ca. 20 cupcakes

Sådan gør du:

•
•
•
•
•
•

Lun mælken til 37° (fingerlun). Alle ingredienserne
blandes i en skål og piskes til en luftig creme. Når du
kan trække en spids op uden den falder sammen, er den
færdig.

540 g flormelis
100 g blødt ægte smør
3 tsk vaniljesukker
1 dl mælk
1 dl ægte kakao
1 ½ dl kakao (mælke)

TIP:
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Kom frostingen i en sprøjtepose og pynt dine cupcakes.

Frosting
med vanilje

Til ca. 20 cupcakes

Sådan gør du:

•
•
•
•

Lun mælken til 37° (fingerlun). Alle ingredienserne
blandes i en skål og piskes til en luftig creme. Når du
kan trække en spids op uden den falder sammen, er den
færdig. Hvis den skal farves kom da lidt pasta i lidt ad
gangen med en tandstik, og rør rundt til du opnår den
farve du ønsker.

720 g flormelis
100 g blødt ægte smør
3 tsk vaniljesukker
1 dl lun mælk

Kom frostingen i en sprøjtepose og pynt cupcakesne
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Royal icing
i forskellige farver

Ca. 80 - 100 stk.

Sådan gør du:

• 300 g flormelis
Pisk æggehvider og citronsaft luftig og skummende på
• 60 g pasteuriserede		 høj hastighed. Tilsæt flormelis lidt af gangen, og pisk
æggehvider
grundigt ved lav hastighed, indtil det har en cremet
• 2 tsk citronsaft
konsistens. Massen skal blive så stiv at du kan trække
en spids op, uden den falder sammen.
Portionen kan deles op i 4
farver af 100 g
Du kan farve din masse med pastafarve. Tilsæt farve
lidt ad gangen på spidsen af en tandstik og rør rundt
indtil du opnår den farve du ønsker. Kom icing´en i en
sprøjtepose og lav sukkerblomster eller blade.
Lad dem tørre på et stykke bagepapir natten over.
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