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tips

Gode råvarer
Kager skal bages med or-
dentlige råvarer. Bag med 
smør – evt. usaltet smør og 
brug vanillestænger og korn fra 
vanillestænger når du skal have 
vanillesmag i dine kager.

Redskaber
Hav flere forskellige spatler 
i forskellig størrelse og 
udformning. Brug dem både 
til at røre, skrabe, vende og 
sprede ud.

Remonce
1 portion
½ vanillestang
50 g smør
50 g sukker

Flæk vanillestangen og skrab 
kornene ud.
Rør vanillekorn med smør og 
sukker.

Tip:
Tag evt. smør ud af køleskabet en 
halv time før remoncen skal røres.

Vanillecreme
1 portion
½ vanillestang
2½ dl fløde
1 æggeblomme
3 spsk sukker
1½ spsk Maizena - majsstivelse

Flæk vanillestangen og skrab 
kornene ud.
Bring fløden i kog med vanille-
stang og – korn. Lad den koge et 
par minutter og fjern så vanille-
stangen.
Pisk æggeblomme sammen 
med sukker og Maizena eller 
majsstivelse i en skål. Tilsæt den 
varme fløde under piskning. Hæld 
blandingen tilbage i kasserollen 
og lad den koge igennem et par 
minutter under piskning.
Køl af før brug.

Bagepapir
Læg bagepapir på pladen når du 
bager. Brug også bagepapir til 
udrulning af dej.
Rul dejen ud mellem to stykker 
bagepapir, så er den lettere at 
håndtere.

Mørdej
1 portion
150 g mel
3 spsk sukker
100 g smør
1 æggeblomme

Bland mel med sukker.
Hak smørret i melet og smulder det 
med fingrene til blandingen er jævn.
Tilsæt æggeblommen og saml dejen 
hurtigt uden at ælte den for meget.
Form dejen til en kugle, pak den ind 
og læg den i køleskabet i minimum 
en time.

Tærtedej
1 portion

150 g smør

150 g mel 

2 - 3 spsk vand

Hak smørret i melet og smulder 
det med fingrene til blandingen 
er jævn.
Tilsæt vand og saml dejen hur-
tigt uden at ælte den for meget.
Form dejen til en kugle, pak den 
ind og læg den i køleskabet i 
minimum en time.
Hænger dejen fast i kagerullen, 
så rul den ud mellem to stykker 
bagepapir.
Har dejen svært ved at slippe 
papiret, så læg dej og papir i 
køleskabet i et kvarter, så kan 
papiret let trækkes af.
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Friterede hyldeblomster

4 personer

125 g mel
1 æg
3 dl mælk – udskift evt. 1 dl 
mælk med 1 dl øl
1 knivspids salt
50 g sukker
16 netop udsprungne hylde-
blomstskærme (pluk dem ikke i 
nærheden af trafikerede veje)
1 l olie til friturestegning fx 
raps-, majs- eller solsikkeolie

Pynt:
Flormelis

Pisk melet i mælk og æg, tilsæt salt og sukker og lad dejen hvile ca. en halv 
time.
Ryst blomsterskærmene, så eventuelle insekter falder af.
Varm olien i en gryde uden låg (hav et låg parat til at lægge på gryden, hvis 
der skulle gå ild i olien).
Olien er klar til stegning, når den syder omkring en tandstik.
Hold en hyldeskærm i stilken og dyp den i dejen. Lad overflødig dej 
dryppe af og læg skærmen i olien.
Lad skærmen bage i olien til den er lysebrun. Du kan bage to-tre skærme 
ad gangen.
Læg de færdigbagte skærme på en tallerken med køkkenrulle og lad dem 
dryppe af.
Drys de friterede hyldeblomster med flormelis og server dem lune til is.

Tip:
Prøv at fritere halve bananer eller ananasstykker.
Dyp dem i dejen, bag dem i olien til de er gyldne. Lad dem dryppe af og 
server med is.

Server | lune med is til dessert
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Crème brûlée

4 personer

½ stang vanille
½ l piskefløde
6 æggeblommer evt. 
pasteuriserede
4½ spsk sukker
Sukker

Flæk vanillestangen og skrab vanillekornene ud. Varm fløde, 
vanillestang og vanillekorn godt igennem – fløden må ikke 
koge, varm evt. fløden i vandbad.
Pisk æggeblommerne lyse og skummende med sukkeret.
Fjern vanillestangen fra fløden og hæld langsomt den varme 
fløde i æggeblommerne under konstant piskning.
Hæld flødecremen tilbage i gryden/vandbadet og varm den 
forsigtigt op, til den bliver tykkere og hænger lidt ved piskeriset. 
Cremen må stadig ikke koge.
Hæld cremen i fire ovnfaste portionsskåle/en flad ovnfast skål 
på minimum en liter. Stil cremen i køleskab til den stivner.
Dæk cremen med sukker og smelt sukkeret med en 
gasbrænder til  madlavning.
Stil cremen koldt til servering.

Tip:
Hvis du ikke har en gasbrænder, kan du smelte sukkeret under 
grillen i ovnen, men resultatet bliver ikke nær så flot. Stil skålen 
i en større skål fyldt med koldt vand og stil cremen under den 
varme grill til sukkeret smelter. Stil cremen koldt til servering.

Server | som dessert
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Abrikossoufflé & sveskesoufflé med cremesovs
4 personer
Abrikossoufflé
150 g abrikoser
15-20 g mandler
ca. 8 spsk sukker
4 æggehvider
1 spsk smør

Sveskesoufflé
Udskift abrikoserne 
med 200 g svesker 
– de behøver ikke 
udblødning og kogning.

Cremesovs 
4 æggeblommer
3 spsk sukker
1½ tsk Maizena - 
majsstivelse 
1 vanillestang
5 dl (sød)mælk

Pisk æggeblommerne sam-
men med sukker og Maizena i 
en tykbundet kasserolle. Flæk 
vanillestangen og skrab kornene 
ud. Tilsæt vanillestang, vanillekorn 
og mælk til æggeblommeblandin-
gen. Bring cremesovsen i kog. Kog 
cremesovsen igennem i et par 
minutter under piskning og fjern 
vanillestangen.Afkøl cremesovsen 
og server den til desserter.

Abrikossoufflé
Udblød abrikoserne i koldt vand i minimum et par timer.
Dæk mandlerne med kogende vand. Lad dem trække i vandet i 
minimum fem minutter, smut og skyl dem og hak dem groft.
Kog abrikoserne i udblødningsvandet i ca. 15 minutter og 
hæld vandet fra. Purér eller hak abrikoserne meget fint, evt. i 
foodprocessor eller minihakker og tilsæt sukker.
Pisk æggehviderne til de er faste – de skal netop holde formen, hvis 
du vender skålen på hovedet.
Vend abrikoser og mandler i æggehviderne lidt efter lidt, til 
abrikoserne er jævnt fordelt.
Smør en lille souffleform - 14-16 cm i diameter og hæld 
soufflemassen i den smurte form.
Bag souffléen ved 180 grader i 25-30 minutter, til den er hævet og 
gyldenbrun – pas på den ikke bliver for mørk.
Sæt abrikossouffléen på bordet med det samme den er færdig, før 
den ikke falder sammen. Server med cremesovs.

Sveskesoufflé
Hak sveskerne meget fint, evt. i foodprocessor eller minihakker. 
Pisk sukkeret i æggehviderne og vend derefter hakkede svesker og 
mandler i æggehviderne til sveskerne er jævnt fordelt.
Smør en lille souffleform - 14-16 cm i diameter og hæld souffle-
massen i den smurte form.
Bag souffléen ved 180 grader i 25-30 minutter, til den er hævet og 
gyldenbrun – pas på den ikke bliver for mørk.

Server | som dessert




