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rug
– meget mere end rugbrød

Mine brødoplevelser starter i 70’erne
Fra mine sommerferier på landet som barn husker jeg, at
brødvognen kom til mine bedsteforældres gård. Her blev der
købt rugbrød og franskbrød. Jeg elskede ferierne hos mine
bedsteforældre, der var mormormad og pyntemadder i lange
baner. Vi fik kaffe, kage og franskbrød i rigelige mængder, til
vi revnede.
Særligt aftensmaden med pyntemadderne var noget ganske
særligt. Det var rugbrødsmadder belagt med pålæg og godt
med mayonnaise, remoulade og lidt grønt på toppen. Jeg tror
nu nok, at jeg elskede pynten mere end rugbrødet. Og jeg
blev helt sikkert mæt.
Hjemme hos min mor og far i Holstebro købte vi rugbrød og franskbrød i supermarkedet. Alt var bagt med fint
mel, ingen kerner, intet groft, og det var billigt. Da jeg var i
teenagealderen begyndte min mor at bage rugbrød og franskbrød. Det var mættende og helt sikkert sundt, rugbrødet var
klistret, og franskbrødet var lidt tørt. Men duften af nybagt
brød var god. Duften af hjemmebagt rugbrød er noget ganske særligt. Der er ikke noget at tage fejl af, når rugbrødsbagningen er i gang. Det dufter af malt og syrligheden i hæve- og
bageprocessen. Skorpens smag fordeler sig i næseborene og
pirrer alle, der opholder sig i nærheden af ovnen, lige til der
endelig er gået halvanden time, og rugbrødet kan vendes ud.
En skive kan skæres, og koldt smør lægges oven på brødet.
Det smager himmelsk.
9

Min passion for mad og bagning
Min passion for mad og bagning startede, da jeg var au pairpige i London som ung. Moderen i huset var en god kok, og
hun kunne fremtrylle de mest fantastiske retter. Det var med
råvarer, krydderier og sammensætninger, jeg aldrig havde
set før. Efter det år var jeg helt sikker på, at min uddannelse
skulle dreje sig om mad. Jeg blev udlært konditor fra Conditori La Glace. Senere er jeg så også blevet skolelærer, hvor jeg
stadig nyder godt af min fortid som konditor.
Min interesse for rug begyndte, da jeg flyttede hjemmefra.
Min kæreste og jeg startede med at bage vores eget rugbrød.
Vi syntes, det smagte og smager bedre end det, vi ellers kunne købe. Det at bage et rugbrød er ikke problematisk. Det er
et spørgsmål om rutine og bagelyst.
Jeg har fortsat en passion for mad, og ikke mindst for
bagning. Jeg går helst ikke på kompromis med en færdigkøbt
model af noget mad eller brød, som jeg selv kan lave.
Min interesse for rug er skærpet i takt med informationerne om, hvad læger og forskere skriver om livsstilssygdomme og sundhed. Jeg bliver inspireret af dygtige kokke,
som kreerer og laver lækker mad af sunde og nye råvarer.
Det er eksempelvis kun få år siden, at “perlerne” (perlerug,
-byg og -spelt) er kommet til. Perlerne er fantastiske til salater
og grød. Perlerne har hver især deres egen smag. Selv rugperlerne fra to producenter smager forskelligt. Har du mod
på det, kan du koge den hele rug på samme måde som med
perlerne.
Med denne bog håber jeg at skærpe interessen for rug i
køkkenet. Jeg vil forsøge at pirre din nysgerrighed om, hvad
du kan bruge det grove mel til. Alle ved, at rugbrød er sundt,
men kan desserter nu også være sunde ? De desserter og kager, jeg har lavet i bogen, er lige så meget for at give kagerne
10
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og desserterne en kant og en fylde, de ikke har haft før. Jeg
har nyfortolket traditionelle opskrifter, så de optræder i nye
sammenhænge.
Jeg har lavet alt brød, grød, kager og mad i mit eget køkken. Jeg har prøvetestet alt flere gange og ladet andre kokkerere for mig med opskrifterne i hånden. Jeg har taget imod
kritik og rettet til, hvor jeg har ment, det gav mening. Jeg har
lavet meget af maden til selskaber og sammenkomster, hvor
mange kunne smage og give god respons.
I dag bruger jeg rug til stort set alt, hvad jeg bager. Fuldkornsrugmelet giver en særlig god smag til bagværk, da det er
hele kernen, der er formalet, og alle vitaminer, mineraler og
smagsstoffer er bevaret.
Min opfattelse er, at folk er blevet mere bevidste om at
skifte det hvide mel ud med noget grovere, og til de flestes
overraskelse med stor succes. Det betyder naturligvis ikke, at
jeg har skiftet alt det hvide mel ud med rug, men at jeg lemper en tredjedel rug eller en anden grovere melvariant ind i
bagværket.
Rug er bestemt ikke kun beregnet til bagning. Rug kan
gøre grøntsager sprøde, som med de ristede løg, perlerne kan
bruges til grød, salater og bagning, og sidst, men ikke mindst,
kan flagerne gøre det ud for havregryn i alt fra frikadeller til
grød og mysli.
Jeg elsker at bage, men jeg elsker også, at det er nemt og
hurtigt. Mange af mine opskrifter er ikke særligt krævende.
Den bedste anbefaling, jeg kan give på vejen, er dog at forsøge at have en surdej i køleskabet eller i fryseren. Flasker
det sig ikke for dig, fordi du bager uregelmæssigt, så se i af
snittet om surdej. Alternativt kan du gå til bageren og købe
en portion surdej.
Jeg har selv stor trang til at lave om og lave nyt. Det bety12

der, at jeg hele tiden har en ny opskrift i ærmet. Selv under tilblivelsen af denne bog har jeg lavet nye opskrifter, selvom jeg
egentlig havde besluttet mig for, at der ikke skulle være flere.
Med bogen ønsker jeg, at folk bruger opskrifterne i deres
hverdag og kan blive inspireret til selv at finde andre og flere
opskrifter, hvor der bruges fuldkorn.
Kast dig trygt ud i rugens forunderlige smagsoplevelser.
Du vil komme til at elske det ...

Rikke Holm, august 2015
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korn, mel og malt
Det korn og mel, jeg har brugt i tilblivelsen af bogen, er hovedsageligt økologisk mel, som er købt i supermarkeder og
hos det økologiske landbrug Brinkholm i Karise. Det hænder,
jeg køber almindeligt konsummel. Og jeg får stadig et velbagt,
smagfuldt brød ud af det. Alt korn og mel kan ikke købes i
hele landet. Jeg forsøger at komme med alternativer, og ellers må man selv være kreativ og eksperimentere lidt. Brødet
bliver muligvis ikke det samme som det, jeg har lavet. Men du
får helt sikkert et smagfuldt brød.
Da denne bog har fokus på rug, har jeg naturligvis anvendt
det som fuldkornet i de fleste af opskrifterne. Fuldkornsrugmelet vil sagtens kunne udskiftes med et andet fuldkornsmel.
Fuldkornsrugmelet giver en særlig god smag til bagværk, da
det er hele kernen, der er formalet, og alle vitaminer, mineraler og smagsstoffer er bevaret. Bageegenskaberne hos fuldkornsrugmelet er begrænsede. Når vi bager rugbrød, er der
dog rigeligt med gluten i rugen til at få dejen til at hæve og få
et lækkert og saftigt rugbrød.
Når vi bager brød og boller, har vi en forventning om, at
der skal være store lufthuller i brødet, og det skal hæve og
være saftigt og let. Luftigt brød kræver, at vi tilsætter hvedemel. Hvedemelet har den evne, at når dejen æltes, danner
glutenmolekylerne et netværk, der holder på luften i dejen. På
samme tid optager gluten store mængder af vand, så brødet
får en saftig konsistens.
Brødene bliver med rette kombination af hvede og rug
uovertrufne i smag. Brødet bliver sprødt og sejt, får en saftig
krumme med store, flotte lufthuller, som vi sætter pris på.
15

Bruger du nogle andre meltyper end dem, der er angivet i
opskrifterne i bogen, må du påregne et andet resultat. Husk,
et andet resultat er ikke nødvendigvis et dårligere resultat. Jo
mere du bager, jo bedre bliver du til at fornemme, hvad der
kan udskiftes og med hvad.
Herunder vil jeg gennemgå de mel- og kornvarianter, jeg har
brugt i bogen.
Hvedemel

Jeg bager ofte med Manitoba-hvedemelet, da det har et særligt højt proteinindhold
(12 %) og dermed gode forudsætninger for at optage store mængder vand, som
giver store lufthuller og elasticitet i brødet. Melet kan købes i de fleste velassorterede butikker. Skærtoft Mølle samt enkelte italienske producenter fremstiller det.
Økologisk mel fra Irma eller Bornholms Valsemølle er mine foretrukne. Jeg vil
anbefale, at du køber økologisk hvedemel.

Stenformalet hvedemel

Indeholder alle dele af kornet og dermed alle proteiner, mineraler, fibre, vitaminer
og smagsstoffer.

Grahamsmel

Er et fuldkornshvedemel med alle skaldelene.

Durummel

Er oftest importeret fra Italien. På Bornholm og Hven dyrkes der dog også durumhvede. Den findes både i den fine og den grove variant. Jeg bruger den til de
meget klistrede deje, der skal hældes i form, og til pizzabunde.

Rugmel

Er et fuldkornsmel med alle skaldele, vitaminer, mineraler og smagsstoffer. Rug
danner ikke gluten, og derfor vil et brød bagt med rug alene ikke hæve på samme
måde, som et brød bagt på hvedemel. Rugbrød er mere kompakt, men også rig på
smag.
Rugmel bliver oftest brugt til rugbrød og knækbrød eller i blandinger med
hvede, men jeg har forsøgt mig frem og fundet utallige gode opskrifter, hvor rug
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passer fortrinligt. Selv i kager, desserter og salater kan rug bruges. I salater er det
perlerugen, der er i centrum, og i desserterne er det både rugflager og rugmel, der
kan anvendes.
Efter mange bagninger med rug er min erfaring, at dejen gerne må være lidt
mere klistret end en ren hvededej. Rugmelet suger væde til sig undervejs i hævningen, hvilket medfører, at dejen bliver frygtelig hård, hvis du har afsluttet en
æltning med rug, hvor dejen er lige til at røre ved og forme uden besvær.

Stenformalet rugmel

Er lidt grovere end det fuldkornsrugmel, der oftest købes. I bagningen kan det
ses i de lysere deje. Stenformalet mel er mere skånsomt malet end maskinelt malet
mel, og dermed er der mulighed for, at de glutenstrenge, der findes i rugen, ikke er
så beskadigede som ellers. Der er dog diskussion om, hvor stor en indvirkning det
har på det færdige rugbrød.

Sigtemel

Er en blanding af lige dele sigtet rug og sigtet hvede. Her er altså ingen skaldele
med. Sigtemel bruger jeg ofte, når brødet ikke skal være for groft.

Rugkerner

Fås knækkede, skårne og hele. De knækkede og de skårne er begge gode til rugbrød. De giver saft og smag. Ligger de fugtigt i rugbrødsdejen, bliver de helt automatisk bløde. De hele rugkerner bliver også bløde i den våde rugbrødsdej, men de
har brug for længere tid (14 timer) eller en opkogning/iblødsætning for at blive
bløde. Jeg bruger mest de knækkede og de skårne, da mine deje ofte står i 8 timer.
Hele rugkerner kan også koges til brug i salat. Rugkernerne skal koge i ca. 50 min.,
for at de bliver bløde.
Varmebehandlede rugkerner : Som noget helt nyt kan rugkerner fås i en model,
hvor de er forbehandlede. Det betyder, at de er lige til at bruge uden udblødning
eller kogning først. Vær opmærksom på, at disse kerner er blevet behandlet, så de
ikke suger samme væske som de knækkede og skårne. Bruger du de varmebehandlede rugkerner i brød, må du holde lidt igen med melet.

Ruggryn

Kornkammeret er en producent, der laver ruggryn, der består af 20 % havregryn
og 80 % ruggryn – det er 100 % fuldkorn. Et taknemmeligt produkt, særligt til
grød. De behøver ikke at ligge i blød før brug. Jeg bruger dem mest til grød, men
også til pynt på brødet, hvor de ikke bliver hårde, som rugflagerne kan have en
tendens til.
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Havregryn

Grovvalsede havregryn er bedst til mysli og pynt på brødet – da flagerne er større,
er de mere synlige. De finvalsede havregryn er bedst til grødblandinger med rugflager.

Rugflager

Er hele rensede rugkerner, der er valset til flager og er 100 % fuldkorn. Rugflagerne kan ses i brødet og giver et rustikt udtryk med en grov struktur.
Brød med rugflager har mere bid og samtidig en krumme med mere saft og
smag. Jeg bruger rugflagerne i alt bagværk og i diverse myslikombinationer. Rugflagerne kan også anvendes som pynt på brødet.

Speltflager

Spelt har charmet sig hele vejen fra at være næsten glemt til stjernestatus, som
afløseren for den moderne hvede. Har mere end 7.000 år på bagen og er en krydsning mellem en af de oprindelige hvedesorter og en vild græsart. Spelten har et
højt proteinindhold på ca. 12 % og en nøddeagtig smag, der giver skønne smagsoplevelser. Jeg anvender mest spelten i mysli og grød. Speltflager kan til enhver tid
udskiftes med rugflager.

Bygflager

Bygflager – eller valset byg – kan bruges som de andre flager til brød, grød og
mysli.
Den valsede byg har en høj sundhedsværdi med masser af fibre og derved en
høj mæthed. Bygflagerne kan skiftes ud med rugflager eller speltflager efter ønske.

Malt

Findes som sirup og som pulver. Flere økologiske producenter laver en maltsirup.
Maltsiruppen bruger jeg til den nordiske risalamande. Jeg bruger den også til brød
og boller i stedet for mørk sirup. Brødet får både sødme og lidt maltsmag.
Maltmelet er spirede kornkerner, som tørres og ristes og derefter formales.
Skærtoft Mølles malt er lyst og baseret på hvede, hvor Aurions malt kommer fra
byg og er meget mørkere.
Maltmelet giver smag og ikke mindst farve til brødet. Det bruges i mængden
ca. 50 gram pr. 1 kg mel.
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rugbrød
Hjemmebagt rugbrød smager bare bedre. En mor sagde til
mig, en dag da hun for første gang havde bagt et rugbrød, at
det var noget af det bedste, hun havde smagt, og hvor var det
nemt. Fra nu af skulle der bages hos dem.
Jeg har selv bagt mit eget rugbrød, siden jeg flyttede hjemmefra. Først i London, hvor familien skulle smage det danske
brød, og dernæst da min mand og jeg flyttede sammen for 30
år siden.
I perioder har vi ændret lidt på opskriften for derefter at
vende tilbage til kernerugbrødet med 2-3 slags kerner.
At bage rugbrød er mere en rutine end det store eksperiment.
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5-korns-rugbrød >
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5-korns-rugbrød
2 store rugbrød i 3 l forme
Husk at bruge forme, der ikke bliver ridset af kerner, dvs. ikke teflonforme.
Dag 1
1½ l vand
5 dl surdej
3 spsk salt
900 g rugmel
600 g skårne eller knækkede rugkerner
Dag 2
150 g græskarkerner
100 g solsikkekerner
100 g rugflager
50 g sesamfrø
50 g chiafrø
50 g hørfrø
300 g rugmel
2 dl vand
Pynt :
1 dl blandede frø og kerner
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Dag 1
Bland vand, surdej og salt sammen. Herefter de tørre ingredienser. Bland gerne
dejen i en røremaskine. Dejen røres ca. 5 min. Dejen skal stå på køkkenbordet de
næste 8-12 timer.
Dag 2 eller 8-12 timer senere
Kernerne blandes i fordejen. Alternativt bland selv 500 g kerner, men ikke hele
rugkerner, da de bliver for hårde i det færdige rugbrød, hvis de ikke får lov at stå i
blød mindst 4 timer.
Bland de resterende ingredienser i dejen. Rør dejen ca. 5 min., til den er godt rørt
sammen. Husk at tage ca. 5 dl dej fra til næste bagning. Surdejen til næste bagning
opbevares bedst i tætsluttet bøtte i køleskab. Surdejen kan også bruges med det
samme, hvis du ønsker at bage noget andet med surdej.
Fordel dejen i to oliesmurte (fedtsprayede) forme, drys med de blandede kerner
og frø, til det næsten dækker. Lav et mønster med dejskraberen. Det ser flot ud,
og kernerne bliver presset ned, så de ikke falder af efter endt bagning.
Rugbrødene hæver ca. 3 timer, eller til de når kanten af rugbrødsformen.
Rugbrødene sættes i en kold ovn og bages 1½ time ved 175 °C varmluft. Efter
endt bagning hældes rugbrødene ud af formen. Rugbrødene pakkes varme ind i
viskestykker for at bevare fugt, men samtidig beholde lidt sprødhed i kanten. Se
side 43 for indpakning og opbevaring.
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rugbrødsboller
med chokolade
ca. 12 boller i muffinstørrelse
De her rugboller har der været eksperimenteret med til hudløshed. Der skal ekstremt meget
chokolade i, hvis chokoladen skal smages i rugbollen. De er frygteligt vanedannende og mætter heldigvis også. Perfekt som en ekstra snack eller afslutning i madpakken. Silikoneforme er
bedst, gerne i muffinstørrelse. Bruger du papirforme, skal de smøres/sprayes med olie, inden de
bruges, ellers vil dejen hænge fast i papiret.
Dag 1
1 tsk salt
6 dl vand
1 tsk mørk maltmel
2 dl surdej
200 g rugmel
200 g knækkede rugkerner

Dag 2
150 g rugmel
300 g groft hakket chokolade (helst
50-60 %)
100 g tranebær/frugtblanding
100 g hakkede hasselnødder med
skal (til formen)

Dag 1
Vand, salt, maltmel og surdej blandes. Rugmel og knækkede rugkerner tilsættes.
Dejen røres til en grød. Dejen står til dagen efter på køkkenbordet.
Dag 2
Tag 2 dl surdej fra til næste bagning. Tilsæt de 150 g rugmel, den hakkede chokolade og tranebærrene. Formene smøres/fedtsprayes, hvorefter de drysses med
hakkede hasselnødder, og dejen lægges i. Dejen hæver til knap dobbelt størrelse.
Rugbollerne bages ca. 30-40 min. ved 175 °C.
Rugbollerne vendes ud af formen og afkøles på en bagerist. Bollerne er rigtig
gode flækket og med lidt smør.

62

rugbrødsboller
med chokolade63

76

3 x rugsandwich
På en shoppetur i København endte min svigerinde og jeg
lidt tilfældigt på en lille café. Vi var lettere forfrosne og trængte til noget varmt. Cafeen var hyggelig. Et butikslokale var taget i besiddelse, og gamle borde og stole udgjorde interiøret.
Der duftede af ristet rugbrød. Sultne så vi, hvordan den ene
sandwich efter den anden blev langet over disken. Vi bestilte
også rugbrødssandwich, og vi blev ikke skuffede. Hvor smagte de godt, og de mættede ! Da vi gik derfra, blev vi enige om,
at resten af familien skulle prøve vores rugbrødssandwich
dagen efter.
Alle, børn som voksne, der har prøvesmagt disse sandwich, er solgt. De smager fantastisk ! Sandwichene skal spises
nylavede, imens rugbrødet er sprødt og varmt.
Alle rugbrød kan bruges til de ristede rugsandwich, bare
de er skåret lidt tykt. De mest velegnede er dem med færrest
kerner, da de ristes hurtigere.
Hver opskrift gælder 1 sandwich.
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rugsandwich
– med wasabi og laks

2 tykke stykker rugbrød
2 spsk wasabimayo (wasabi er den grønne peberrodspasta, man bruger til sushi
– bland 2 spsk god mayonnaise med 1 tsk wasabi)
2 skiver røget laks
1 lille håndfuld spinatblade
½ mozzarella
½ avocado
Rist to tykke skiver rugbrød i ovnen ved 210 °C. Det tager 10 min. på den ene
side, derefter 5 min. på den anden. Ristetiden afhænger af, hvor nyt rugbrødet er,
og om der er mange kerner i. Rugbrødet skal føles tørt og ristet, når det er færdigt.
Tag den ene skive ud. På den anden skive lægger du 2-3 skiver mozzarella og sætter den tilbage i ovnen. Når mozzarellaen er smeltet, tages rugbrødskiven ud af
ovnen. Oven på den smeltede ost lægges en håndfuld spinatblade, herpå skiver af
avocado, dernæst laksen. Til sidst smøres den anden skive rugbrød med wasabimayoen. Skiven lægges som top på sandwichen, og den er klar til servering.
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beauvaisbrød
2 brød i 3 l form
Beauvaisbrødet er og bliver et af mine gode, gamle favoritbrød. Det mørke mel, saltet, syrligheden
fra surdejen og sødmen giver alt, hvad et brød skal have i sig. Det er et super madbrød. Jeg har
bagt det “on and off ” i de sidste 20 år. Det er både velsmagende og har en god krumme. Har
man ikke surdej, kan mængden af gær sættes op til det dobbelte. Smagen i brødet kommer fra
tiden, brødet hæver, men også ingredienserne, du kommer i dejen. Et langtidshævet brød med rug,
surdej og malt smager af mere end et brød bagt af vand, hvede, gær og salt.
825 g hvedemel
120 g sigtemel
120 g rugmel
100 g surdej (kan undlades)
12 g gær
50 g mørk sirup

7½ dl vand (½ øl er god at bruge
som smagsgiver til brødet, men skal
så erstatte 1½ dl af vandet)
30 g salt
3 spsk maltsirup eller 1 spsk maltmel

Surdej, gær, sirup, vand og salt røres sammen, og derefter blandes de resterende
ingredienser i. Der æltes i ca. 5 min., enten med hænderne eller med maskine
(røremaskine eller håndmikser med dejkroge). Når dejen er æltet godt sammen,
efterhæver den natten over i køleskabet. Hvis dejen skal bruges hurtigt, lad den stå
i skålen på køkkenbordet med et klæde over.
Dagen efter (eller et par timer senere), hældes dejen ud på et meldrysset bord. Dejen deles i 2 portioner. Hver portion formes til et brød. Hvis det er svært at forme
et brød, hæld da dejen i 2 smurte forme. Dejen efterhæver i 2 timer. Eller indtil
dobbelt størrelse. Brødene drysses med mel og sættes i ovnen ved 230 °C, gerne
på en bagesten. Alternativt kan du rutsje brødene over på en varm bageplade.
Spray vand ind i ovnen med en forstøver et par gange i løbet af de første 5 min.
Efter 10 min. bagetid sættes temperaturen ned til 200 °C. Brødene bages endnu 20
min. Tages ud af ovnen og afkøles på en bagerist.
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scones
30 små scones, 5 cm i diameter
Denne opskrift er altid en sikker vinder. Supernem og hurtig. Jeg har lavet den adskillige gange
med mine elever, lige fra 1. klasse, og med stor succes. Smager bedst nybagte eller ristede, så
smørsmagen kommer frem. De er også gode til brunch. De færdigformede scones kan fryses og
tages ubagte op. Efter let optøning kan de bages.
200 g rugmel
300 g hvedemel
25 g bagepulver
40 g sukker
5 g salt

4 dl kærnemælk
180 g koldt smør
1 dl tranebær
1 dl hakket mørk chokolade

Alle de tørre ingredienser blandes i en skål, og kærnemælken tilsættes. Når dejen
hænger sammen, tilsættes smør hakket i tern (2 x 2 cm), tranebær og chokolade.
Dejen æltes eller røres på en røremaskine, men kun lige, indtil det hele hænger
sammen. Der skal være smørklumper i dejen. Dejen er lidt klistret. Smørklumperne gør, at den færdige scone bliver lidt wienerbrødsagtig.
Strø godt med mel på bordet. Hæld dejen ud på melet og pres eller rul, til dejen er
ca. 2 cm tyk.
Scones stikkes bedst ud med en udstikker, alternativt bruges et glas med en diameter på ca. 5 cm. Glas eller udstikker dyppes i mel, så slipper dejen lettere, når
der stikkes ud. Restdejen samles, hver gang der er stukket ud på hele “pladen”, og
trykkes/rulles ud på ny, indtil der ikke er mere dej. Når alle scones er fordelt på
3-4 bageplader, sættes to plader ad gangen i ovnen ved 225 °C i 10-15 min. Efter
endt bagning afkøles de på en bagerist.
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focacciaboller
– med rug og oliven

10 store sandwichboller
Foccaciabollerne er tænkt som en sandwichbolle. Jeg regnede egentlig med, at det mest var en
voksenbolle, men jeg fik besøg af nogle børn, og de var også begejstrede.
7 dl vand
20 g gær
2 tsk salt
½ dl olie
300 g durummel
300 g Tipo 00 eller hvedemel
300 g rugmel
75 g sorte oliven
evt. et par kviste rosmarin
Vand, salt, gær og olie blandes i en skål. De tre slags mel tilsættes. Rør eller ælt dejen, til den er let klistret. Hak de sorte oliven og bland dem forsigtigt i. Lad dejen
hæve 1 time og form den ved hjælp af olie til store boller, der enkeltvis lægges i
oliesmurte forme på 10 cm i diameter. Har du ikke forme, kan du sætte bollerne
på bagepapir. Folieforme kan dog købes i mange størrelser ret billigt – og genbruges. Når bollerne bages i en form, bliver de mere saftige. Sæt evt. en kvist rosmarin på toppen.
Foccaciabollerne efterhæver i 1 time. De bages ved 210 °C i ca. 15 min. Vendes
ud af formen og afkøles på en bagerist.
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rugbrødschips
20 chips
Rugbrødschipsene er nemmest at lave med brød med få kerner. Disse rugbrødschips fungerer
ligesom knækbrød. De smager godt selv efter 14 dage i en lufttæt beholder. Desuden er de super
til snacks og tapas (se opskrifter de følgende sider).
10 tynde skiver rugbrød (det fungerer bedst, hvis man skærer dem selv
– færdigskåret rugbrød kan kun bruges i en nødsituation)
1½ dl olivenolie
groft flagesalt
Rugbrødskiverne skæres i tynde skiver, derefter deles de i 2 lige store stykker diagonalt. Dvs. nu er der 20 trekantede stykker rugbrød.
Trekanterne lægges på et stykke bagpapir og pensles med olivenolie. Spar ikke
på olien. Herefter drysses der med flagesalt hen over brødskiverne. Brødskiverne
bages/ristes i ovnen ved 225 °C i ca. 15-20 min.
Chipsene skal føles tørre, og kanten skal begynde at blive mørk.
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ruggrød
– med banan, kokos og dadler

1 stor portion til 1 pers.
Denne grød er nok den, der er blevet mest positivt modtaget, hvor end jeg har serveret den.
½ dl rugflager
½ dl finvalsede havregryn
2 spsk kokosmel
3 grofthakkede dadler
6 grofthakkede mandler
3 dl vand til iblødsætning
1 knsp salt
1 tsk kokosfedt
Topping :
½ banan i skiver
2 spsk friske blåbær
Dag 1
Rugflager, havregryn, kokosmel, dadler og mandler sættes i blød natten over.
Dag 2
Tilsæt lidt salt og kog grøden ved svag varme i 5-10 min. Når grøden er kogt,
tilsættes 1 tsk kokosfedt. Rør godt og server med banan og friske blåbær.
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broccolisalat
4 pers.
Dressingen gør alt for denne salat. Gomadressingen kan også købes færdiglavet i butikker med
etniske specialiteter. Mirin er en risvin, der kan være svær at opdrive, hvis man ikke har en
kinabutik i nabolaget. Jeg har selv en kinabutik, hvor jeg bor, og hun har alt. Hun synes, at et
godt alternativ til mirin kunne være en sød sherry. Tahin er en sesampasta, som fås i velassorterede supermarkeder eller indvandrerbutikker. I indvandrerbutikkerne kan du vælge imellem en
lys og en mørk tahin. Jeg kan bedst lide den lyse. Jeg synes, den har en rundere smag.
1 bundt broccoli
2 dl perlerug (ca. 3 dl, når de er kogt)
1 hønsebouillonterning (eller grøntsagsbouillon)
1 dl tranebær
1 dl gule sesamfrø

Gomadressing :
1 dl gule sesamfrø
2 spsk mirin (brug evt. sherry i
stedet)
2 spsk tahin
2 spsk soja
1 spsk rørsukker
1 dl sesamolie
2 spsk sushieddike/risvinseddike
2-3 spsk mayonnaise

Kog perlerugen ca. 20 min. med en hønsebouillonterning (eller anden bouillonterning). Broccolien snittes fint. De 2 x 1 dl sesamfrø ristes, og 1 dl tages fra til dressingen. Den kogte perlerug afkøles og blandes med tranebær, 1 dl ristede sesamfrø
og fintsnittet broccoli.
Gomadressing :
De ristede sesamfrø pureres i en foodprocessor til en grov puré. Resten af ingre
dienserne tilsættes med undtagelse af mayonnaisen, som røres i til sidst. Hvis
dressingen ønskes tyndere, tilsæt kogende/varmt vand.
Dressingen hældes over salaten, og den vendes rundt.
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chokoladekage
– med ristede nødder og rugflager

1 kage, 24 cm i diameter
4 dl piskefløde (til opkogning)
400 g god, mørk chokolade, ca. 57 %
4 dl piskefløde (flødeskum)

100 g rugflager eller ruggryn
100 g hakkede hasselnødder
200 g sukker
2 æggehvider

Start med at koge 4 dl fløde. Når den koger, røres 400 g hakket chokolade i. Det
er meget vigtigt, at chokoladen er rørt helt ud. Cremen bliver blank, når chokoladen er rørt sammen med fløden.
Rist de hakkede nødder og rugflagerne i ovnen i ca. 15-20 min. ved 175 °C. Man
kan dufte, når nødderne er ristede. Nødder og rugflager afkøles.
Fortsæt med bundene. De 2 æggehvider piskes op med 100 g sukker. Resten af sukkeret blandes med de ristede nødder og rugflager, og det vendes sammen med de
piskede hvider. Dejen smøres ud på bagepapir, 2 bunde à 22 cm i diameter. Bundene skal være lidt mindre end formen, da cremen vil flyde ud til formens kant, og kagen vil synes pænere til sidst. Bundene bages ved 175 °C i 20 min. Bundene afkøles
på en bagerist. Den ene kagebund placeres i en form (kagering eller springform).
Når chokoladecremen er afkølet, vendes den let piskede flødeskum med cremen.
Den ene halvdel af cremen hældes over i formen oven på den første bund. Gentag processen med den næste bund og resten af cremen. Cremen skal stivne. Sæt
derfor kagen på køl eller i fryseren, hvis du har travlt. I køleskabet vil det tage kagen ca. 5 timer at stivne. Når cremen er stivnet, skæres ringen fri, og kagen er klar
til servering. Pynt evt. med chokoladeflager eller spiselige blomster fra haven.
Havtorncoulisen er også rigtig god som tilbehør til kagen (se side 208)
NB ! Kagen kan fint laves flere dage i forvejen eller fryses ned.
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rugbrødslagkage
– med havtorncreme

1 kage, 24 cm i diameter
Rugbrødsbunde :
100 g rugbrød
100 g pekannødder (alternativt
hasselnødder eller mandler)
100 g sukker til marengsen + 100 g
sukker til rugbrødsblandingen
2 æggehvider

Havtorncreme :
3 dl frosne eller friske havtornbær
160 g sukker
4 blade gelatine/husblas
½ l piskefløde

Rugbrødsbunde :
Hak eller blend (evt. i foodprocessor eller lign.) pekannødder og rugbrød. Bland
eller blend de 100 g sukker i blandingen. Rugbrødsblandingen ristes nu i ovnen
ved 200 °C i ca. 15 min. Pisk de 2 æggehvider med 100 g sukker. Vend/bland de
stiftpiskede æggehvider med den let afkølede rugbrødsblanding. Smør marengsblandingen ud til 2 bunde à ca. 20 cm i diameter. Bundene er mindre end formen,
da cremen skal flyde ud over kanten, når kagen samles. Kagen synes pænere, når
siderne er helt gule af cremen. Bag bundene i 15-20 min. ved 180 °C. Bundene
afkøles. Imens laves havtorncremen.
Havtorncreme :
Læg husblassen i blød i koldt vand. Bærrene koges med sukkeret. Bærrene blendes
med en stavblender eller mases. Blandingen passeres igennem en sigte. De små
kerner i bærrene skal ikke med i cremen. Den udblødte husblas blandes i den lune,
ca. 40 °C varme havtornsaft. Piskefløden piskes til skum. Bland lidt flødeskum i
den lune havtorn/gelatineblanding, herefter blandes resten af flødeskummet i.
Brug en kagering eller springform, 24 cm i diameter. Sæt ringen på et fad og læg
den ene rugbrødsbund i bunden. Halvdelen af cremen hældes over. Næste bund
lægges i, og resten af cremen hældes over. Har du ikke en kagering eller form, må
du vente med at lægge kagen sammen, til cremen er ved at stivne. Pynt evt. med
friske blåbær eller andre bær, et spiseligt blad fx mynte eller en blomst.
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