April
Rabarber - stikkelsbær marmelade med vanilje
Marmelade kan jo laves året rund med de bær og frugter man har samlet sig i årets
løb i fryseren. Men her har vi brugt en kombination af friske rabarber, der netop nu
skyder op af jorden, og sidste års høst af stikkelsbær.

Opskrift:
1200 gram friske rabarber
600 gram stikkelsbær
½-1 dl. vand
1 vaniljestang
800 gram økologisk rørsukker
4 tsk.geleringspulver til marmelade

Rabarberne skæres i små stykker og koges med vand, stikkelsbær og de udskrabede
vaniljekorn, vaniljestangen koger med i 5 min. næsten alt sukkeret tilsættes (gem et
par skefulde til geleringspulveret) og koger yderligt 5 min. Tages af varmen og
geleringspulver iblandet sukkeret drysses i under omrøring. Koges op, tjek
konsistensen på en kold tallerken, er den for tynd tilsættes mere geleringspulver
(blandet med sukker). Hældes på rene atamonskyllede glas og lukkes med det
samme.

April
Ramsløgsalt og ramsløgpesto
Nu myldrer de små spæde ramsløgsblade op i skov og grøftekanter, så er det bare af
sted og samle til bl.a. Ramsløgsalt og -pesto.
Ramsløgsalt opskrift:
Ramsløgblade
groft køkkensalt
Bladene skylle godt og grundigt af flere omgange. Lægges til afdrypning på et rent
viskestykke. Bladene lægges i en blender eller minihakker sammen med et par
håndfulde groft salt. Blendes til en grødet masse, der hældes ud på en bageplade i
et tyndt lag. Tørres i ovnen i 4-5 timer på 50 grader
Ramsløgpesto:
En god håndfuld Ramsløg
50 gram revet parmesanost
100 gran peanuts
2½ dl raps- el. olivenolie
citronsaft
salt og peber

De rene tørre ramsløgblade og resten af ingredienserne kommes i en blender og
kører til konsistensen er passende, smag til; skal der mere parmesanost i?, mere
citronsaft?, salt?. Hældes i rene atamonskyllede glas, top op med olie, opbevares i
køleskab i ca. en måned. Alternativ kan den fryses .

Ramsløgs-dressing:
Kan bruges til salat eller kartofler. Denne opskrift er til 2 – 4 personer.

10 ramsløg-blade
1 dl creme fraiche (kan skiftes ud med fromage fraiche)
½ tsk salt
¼ tsk peber
1 tsk citron

1. Hak bladene fra ramsløg fint.
2. Bland creme fraiche med salt, peber, citron og ramsløg
3. Lad dressingen trække ca. ½ time.

April
I foråret vælter ukrudtet op af jorden, det giver mulighed for at få et billigt
vitaminrigt måltid!

Brændenældesuppe

150 g (½l) unge skud eller topskud af brændenælde
1 stort finthakket løg
Hvidløg eller ramsløg
1 -2 kartofler
1 l vand
2 bouillon tern
olie til svitsning

Pil bladene af stænglerne og hak bladene fint (kasser stænglerne), hak hvidløg /
ramsløg. Kartofler skrælles og skæres i tynde skiver Svits brændenælde, løg og
ramsløg/hvidløg i olien. Kartofler, vand og bouillontern tilsættes og suppen simrer i
10 minutter eller længere.

Mælkebøttesaft:
Du skal til denne opskrift bruge en masse af de gule mælkebøttehoveder. Husk at
mælkebøtterne er åbne om dagen og lukkede om natten (eller i regnvejr).

1½ kg mælkebøttehoveder
3 – 4 liter vand
1½ kg sukker
6 citroner (eller 3 spiseskefulde citronsyre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skyl alle blomsterhovederne og fjern de grønne blade
Læg dem i en krukke/skål
Kog vandet og hæld det over mælkebøtterne
Tilsæt citronsaften af de pressede citroner (eller citronsyren)
Dæk krukken/skålen til og lad det trække natten over
Si mælkebøtterne fra og kog saften op med sukker
Hæld saften på skoldede flasker

NB. Husk at skylle flaskerne med Atamon, hvis saften skal holde længe.

Brændenældeboller
Af denne portion får du ca. 12- 14 stk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 g gær
3 dl lunkent vand
1 tsk salt
1 tsk honning
½ dl olie
1 dl mælk
2 dl rugmel
7 dl hvedemel
Blade fra 7 - 10 store brændenælder

HUSK!

Brug handsker når du skal plukke dine brændenælder, ellers brænder du dig.
Pluk ikke dine brændenælder i vejkanten, men et sted de ikke har været udsat for
bil-os, ukrudtsbekæmpning eller markgødning.
Sådan gør du
Pluk bladene af stilkene og skyl bladende i rent vand
Kom bladene i en blender sammen med olie og mælk. Tænd blenderen i 20
sek.
Find en skål frem og kom gæren heri. Tilføj lunkent vand og rør rundt indtil
gæren er opløst
(lunken vand er 1/3 kogt vand og 2/3 koldt vand)
Tilsæt honning, salt og de blendede brændenælder med olie og mælk
Tilsæt rugmel og hvedemel lidt af gangen
Rør din dej til en ensartet masse
Dæk din skål med et fugtigt klæde og lad dejen hæve i 40 min.
Tag dejen ud af skålen på et meldækket bord og ælt dejen med lidt mere mel,
indtil du kan forme boller af dejen
Form dejen til 12 - 14 boller og sæt bollerne på en bageplade med bagepapir
Tænd din ovn på 180 grader
Dæk bollerne til med det fugtige klæde og lad bollerne efterhæve i 30 min.
Tag klædet af bollerne og pensl bollerne med et sammenpisket æg eller mælk
Bag bollerne midt i ovnen i ca. 15 minutter til de er gyldne

Maj
Grønne pandekager med skvalderkål
"If you can´t beat it, eat it" Der er faktisk mange mineraler i skvalderkål og den kan
bruges som spinat.
Opskrift: 80 stk.
5 l. skvalderkål
20 æg
2½ l. mælk
1 l. revet parmesanost
10 spsk. rapsolie
5 tsk. ramsløgssalt
1250 g hvedemel
Skvalderkålen skoldes og hakkes groft, resten af ingredienser piskes i . Vi bagte
pandekagerne over bålet på små pander. Vi havde også lavet en kødsovs dertil.
Kødsovs til pandekager:

laves naturligvis over bål

1½ kg oksefars
½ kg løg skåret i små stykker
2 kg gulerødder skåret i små stykker
4 ds. hakket tomater
salt, peber , paprika og hvad man
ellers har lyst til af krydderier

Rabarbergrød:
400 g rabarber
5 dl vand
50 g sukker
1

⁄2 tsk. vaniljepulver

5 tsk. kartoffelmel
1 dl vand
evt. fløde
Rens rabarberne for jord, og skær enderne fra. Skær rabarberne ud i små stykker, og
kom dem i en gryde med vandet. Kog det op, og lad det simre i 20-25 minutter –
eller til rabarberne er helt udkogte og trævlede.
Si rabarberstykkerne fra, og kom saften op i gryden igen. Smag til med sukker og
vaniljepulver - der kan også bruges almindelig vaniljesukker eller en tilsvarende
mængde friske korn fra vaniljestang. Kog saften op igen, og tag den så af varmen.
Bland kartoffelmel og vand i en kop, og rør det i saften lidt ad gangen under
konstant omrøring, til det bliver til en tyk grød. Kom mere eller mindre i afhængigt
af, hvor tyk du vil have din rabarbergrød.
Kartoffelmelsjævning må ikke koge, så bliver konsistensen "lang". Tag derfor retten
af varmen før kartoffelmelsjævningen hældes i, i en tynde stråle og under omrøring.
Servér grøden lun, eller lad den køle helt af. Hæld evt. lidt fløde over.
Vores grød blev tynd så vi tog den med sugerør

Rabarberkompot:
1 kg rensede rabarber
ca. 200 g. sukker
1 flækket vaniljestang

Skyl rabarberne og skær dem i mindre stykker. Kog rabarber, sukker og vaniljestang
sagte og under omrøring til en tæt kompot. Der må gerne være rabarberklumper i
kompotten.

Juni
Bålpandekager med hyldeblomster
8 æg
8 dl Vand
2 tsk. Salt
8 tsk. Sukker
300 gram hvedemel
100 gram Smeltet smør
Hyldeblomstskærme

Kom først alt det våde i skålen.
Derefter alt det tørre.
Pisk så der ikke er klumper i dejen.

Inden bagningen kommer man
de nippede hyldeblomster i dejen.
Man kan komme det fyld i man ønsker
Vi brugte hyldeblomster.

Skvalderkålsfrikadeller:
2 kg kartofler
Skvalderkål ca. 6 l
2 løg
7 æg
5 dl havregryn
5 dl rasp
2 dl parmesanost
Ramsløgssalt, peber
Evt. lidt mælk

Kartoflerne skrælles og koges. Skvalderkålen skylles godt og overhældes med
kogende vand. Løget og skvalderkålen hakkes, kartoflerne moses, og det hele røres
sammen med resten af ingredienserne. Hvis ”farsen” er for fast kan der tilsættes lidt
mælk. Steges på panden over bål.
Mums!!

Grøn ærtedip:
(4 personer)

En dejlig frisk dip, som også kan bruges som kold sauce

250 g frosne ærter
1 dl Creme Fraiche
1 lille knust fed hvidløg
1 tsk citronsaft
½ tsk groft salt
Peber
1. Hæld kogende vand over ærterne og lad dem trække i ca. 3 min.
2. Kom ærterne i en sigte og lad dem dryppe godt af
3. Blend ærterne og rør dem sammen med de øvrige ingredienser
Server eksempelvis dippen sammen med årstidens sprøde grøntsager

Troldebo´s Sankt Hans drik (Hyldeblomstdrik):
20 store klaser hyldeblomster
1 kg sukker
1 citron i skiver
20 g citronsyre
½ tsk. atamon
1 l. vand

Hyldeblomster, citron, citronsyre lægges lagvis i en skål el. lign.. Vandet koges,
sukker og atamon tilsættes og det hældes over hyldeblomsterne.

Juli
Agurkesalat:
1 agurk
1 dl sukker
1 dl eddike
1 dl vand
Havsalt
Friskkværnet peber

Agurken snittes i tynde skiver på et rivejern
og drysses let med salt.
Lad dem trække 20 min. Skyl dem og vrid fri for væde.

Sukker, eddike og vand koges op til sukkeret er opløst.
Smag til med peber. Hæld lagen over agurkerne

Boller med frø af vejbred:
(ca. 10 stk.)

Vejbred kan findes langs vejen. Det er frøene fra planten, man skal bruge og ikke
bladene.
1 dl vejbredsfrø
25 g gær
3 dl vand
1 tsk. Salt
5 dl mel (3 dl hvede og 2 dl groft mel)
1 spsk. Klid
75 g olie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rør gær, vand og olie sammen
Rør vejbredsfrø, klid og mel i
Ælt dejen til den klistrer en smule
Dejen skal hæve ½ time et lunt sted
Rul dejen til boller og lad dem efterhæve endnu ½ time.
Bag bollerne i ovnen i 20 min ved 200 grader (alm. ovn)

NB. Bollerne kan bages over bål på en varm sten eller en rist

Tomater med ost og krydderier:
Tomater
Revet ost
Oregano
Timian
Basilikum

1.
2.
3.
4.
5.

Tænd ovnen på 200 grader
Vask tomaterne og halver dem
Drys med krydderier
Put revet ost på
Sæt dem i ovnen ved 200 grader ca. 15 – 20 min

Babytærter med spinat og parmesan:
4 spsk Creme Fraiche
200 g hytteost
3 æg
Peber
1 knsp. Stødt muskat
0,75 dl pinjekerner
500g spinat
1,25 dl fintrevet parmesan
1.
2.
3.
4.
5.

Tænd ovnen på 160 grader
Rør creme fraiche sammen med hytteost og æg.
Tilsæt peber og stødt muskat
Rist pinjekernerne på en tør pande, hak dem derefter og hæld dem i en skål
Kom spinaten ned i en gryde med kogende vand i 5 sekunder. Lad den dryppe
af og hak den fint.
6. Pres overskydende væske ud af spinaten.
7. Bland spinat, parmesan og de hakkede pinjekerner sammen med hytteostblandingen.
8. Hæld blandingen i muffinforme og bag dem i ovnen ved 160 grader i 25 – 30
minutter.

August
Jordbærgrød:
•
•
•
•
•

½ kg jordbær
1½ dl vand
5 spsk sukker
3 spsk majsstivelse
2 spsk vand
TILBEHØR

•

3 dl mælk eller fløde
Skyl og nip bærrene. Kog dem møre 2-3 min. i vand og tilsæt sukker. Rør maizenaen
ud i koldt vand og rør jævningen i grøden under omrøring. Kog grøden i ca. 1 min. og
smag til. Server grøden lun eller kold med mælk eller fløde til.

FØLGENDE FRUGTER ER OGSÅ VELEGNEDE TIL FRUGTGRØD: Hindbær, stikkelsbær,
blommer (udstenede), tyttebær, brombær, ligesom blandinger af frugt - fx jordbær
og rabarber

September
Hybensuppe m/ æble:
Massere af hyben
5-6 store æbler
Vand 1-2 liter
1 vaniljestang
2 citroner
ca. 500 g sukker
1/4 l piskefløde pisket til skum

Skær blomst og stik af hybenerne og udkern, så mange du orker.
Vi fik ordnet ca. 250 g. Hyben med kerner koges i ca. 1½ l. vand i ca. ½ time. Pureres
gennem en sigte ned i en gryde. Æbler og de udkernede hyben tilsættes sammen
med 1 vaniljestang og saften af de to citroner og evt. mere vand. Koges i 20 min.
tilsættes sukker og koges yderligere 5 min. Smages til .... Spises med en lille klat
flødeskum på toppen. Uhmm!

Ristede bog:
Om efteråret kan du nemt finde en masse bog, som er frugten fra bøgetræet. Inde i
bog sidder der 2 små nødder, som man kan spise. NB. Dog ikke for mange, så kan
man få ondt i maven.

Nødder fra bog
En pande
En grydeske
Evt. lidt salt

Kan laves på komfur eller bål

1. Nødderne ristes på panden.
2. Drys med lidt salt for at give smag.

Oktober
Hvert år i oktober (uge 43) deltager vi i "Bag for en sag" for at samle penge ind til
Børnetelefonen /Børns Vilkår. I år bagte De store sommerfugle:

Havtorn muffins:
500 g hvedemel
ca. 4 dl vand
½ - 1 dl havtorn, friske eller frosne
25 g sukker
1 dl A38
2 spsk. olie
50 g grofthakkede hasselnødder

Vand, sukker og havtorn bringes i kog og småsimre i 5 min. Afkøles. Gæren opløses i
det lune havtorn vand og de øvrige ingredienser tilsættes og dejen røres sammen.
Dejen er meget blød og klistret. Dejen fordels i smurte muffins bageforme, brug et
par skeer. Lad dem hæve lunt i ca. 20 min. Bages ca. 15 min. i en 225 grader
forvarmet ovn (varmluft 200 grader)

Syltede rødbeder:
1 kg rødbeder
3/4 l. eddike
400 g sukker
1 tsk. atamon

De vaskede rødbeder koges i letsaltet vand i ½ til en time, alt efter størrelse. Det
kogende vand hældes fra og rindende koldt vand hældes i gryden. Rødbederne flås
og skæres i skiver. Eddike og sukker koges op. Rødbedeskiverne lægges i. Lagen
bringes igen i kog, tilsættes atamon og fyldes i rene glas og lukkes straks.

Æble Grød:
1 kg æbler i tern på max 2×2 cm, skrællede uden kernehus
75 g sukker
1 stang vanilje
2 dl vand

Æbletern koges sammen med vand i en stor gryde.
Når æblerne er kogt let ud, tilsættes sukker, vaniljekorn
som er taget ud af vaniljestangen og most med lidt sukker
således at de fine vanilje prikker skilles fra hinanden, samt
den hele vanilje stang. Rør godt rundt og kog videre i kort
tid til æblegrøden har den rette konsistens.

November
Det er så dejligt at kunne gå i haven og grave kartofler og porre op og lave sig en
dejlig varm portion suppe, når efterårsvinden tager til udenfor!

Kartoffel-porresuppe
4-5 porrer
6-7 mellemstore kartofler
3 spsk smør
7 dl. hønsebouillon
1 tsk. salt
2 dl. sødmælk
2 dl. piskefløde
evt. bacon i tern

Skræl kartoflerne og skær dem i tern. Gør porrerne i stand og snit dem i mindre
stykker. Sauter porrerne i smør til de er blevet klare. Tilsæt kartofler og bouillon, og
lad det småkoge under låg i ca. 20 min. Blend suppen til den er jævn, varm suppen
op igen og bland mælk og fløde i, smag til med salt og peber.
Server evt. suppen med stegt bacontern og et godt brød.

November
Græskarmos:
0,5 hokkaido græskar (mit var på størrelse med en håndbold) (vi bruge butternut
squash)
1 fed hvidløg
1 lille dusk friskhakket timian
smør eller kokosolie til stegning
1,5 dl kyllingebouillon
1 dl fløde eller kokosmælk
ca. 50 g parmensan, revet

1. Halver det halve græskar og fjern kernerne i midten. Skær resten i små tern. Lad
bare skrællen sidde på, den kan sagtens spises (især hvis dit græskar er økologisk)

2. Opvarm smør eller kokosolie på en pande og steg græskarstykkerne heri sammen
med hvidløg og timian. Hæld kyllingebouillon og fløde/kokosmælk over og lad simre
i ca. 20 minutter. Rod lidt rundt i panden undervejs, så græskarene koges ligeligt.

3. Når græskarternene er møre, og væsken kogt godt ind, hælder du hele balladen
over i en skål. Hæld parmesan oveni og blend nu godt med stavblenderen, til du har
en ensartet mos. Pynt med lidt frisk timian på toppen og server.

TIP: Opskriften her var egentlig oprindeligt en suppe, som jeg lavede til mos ved at
bruge mindre væske. At tilsætte ekstra væske og blende den til en finere suppe,
forestiller mig må være SÅ lækkert også!

Vi slagter høns
I november måned slagtede vi vores høns, børnene oplevede det hele på tæt hold
og var med hvor de ville.

Det var meget spændende for
børnene at følge med i og de
modige kunne også være med
til at plukke fjerene af dem.
Hønsene blev kogt med det
samme, og kød og suppe
frosset ned til senere brug.

December
December står i julens tegn i Troldebo, det afspejles således også i vores kogebog. I
november blev vores høns slagtet og efterfølgende kogt. Kødet bruges til Høns i
asparges i tarteletter til julefrokosten, suppen bruges i løbet af vinteren.

Tarteletter med høns i asparges:
500 g hønsekød
2 dl. hønsefond
2 dl mælk
2 ds. hvide asparges
2 dl aspargesvæde
60 g smør
4 spsk. mel
salt og peber
tarteletskaller

Skær hønsekødet i mundrette stykker, hæld væden fra aspargesene (gem den),
smelt smørret i en gryde, tilsæt mel og pisk sammen. Hæld aspargesvæden i stille og
roligt imens der piskes. Tilsæt hønsefond lidt ad gangen, mælk tilsættes lidt ad
gangen til den ønskede konsistens - husk det skal være en relativt tyk sovs. Tilsæt
hønsekødet og aspargesene når konsistensen er som ønsket. Smag til med salt og
peber.
Tarteletskallerne lunes i ovnen og fyldet hældes i. Uhmmm...Velbekommen

Vi fik også hjemmelavede frikadeller med hjemmelavet rødkål

Hjemmelavet rødkål:
1 rødkål
1-5 dl. eddike
1 spsk. salt
ca. 350 g sukker
3 dl sød ribssaft

Rødkålshovedet deles i fire dele. Stokken og de yderste blade fjernes. Kålhovedet
snittes fint og dampes under låg i eddiken i ca. 1 time. Smages til med salt, sukker og
saft, hvorefter kålen koges videre 20-30 min. Kan krydres med f.eks. stødt nelliker
eller allehånde. Afkøles og fryses ned, hvis det ikke skal bruges med det samme (så
sparer man konserveringsmidler)

Hjemmebagt rugbrød:
450 g Skårne rugkerner
700 g rugmel
500 g hvedemel
125 g solsikkekerner
6 dl vand
1 l A38
50 g gære
5 tsk. salt
2 tsk. mørk sirup

Kog vand, skårne rugkerner og solsikkekerner i ca. 5 min. Lad det køle lidt af og
tilsæt A38. Når blandingen er ca. 37 grader udrøres gæren heri. Tilsæt de øvrige
ingredienser og ælt det sammen til en ensartet og blød dej (ca. 10 på røremaskine).
Lad dejen hæve, lunt og tildækket i ca. 45 min.
Fordel dejen i 2 smurte rugbrødsforme. Glat dejen med en våd dejskraber, så
overfladen bliver glat og jævn.
Prik overfladen med en gaffel og lad brødene efterhæve lunt og tildækket til dejen
når kanten af formen (ca. 30 min.)
Pensl med vand og drys med solsikkekerner.
Sættes ind i en 220 graders varm ovn, skru varmen ned til 185 og bag i 1time og 15
min.

Januar
Det var dejligt at have suppen fra vores kogte høns i fryseren, så vi en kold
januardag kunne lave:

Hønsekødssuppe: (stor portion)
ca. 5 liter hønsekødssuppe
2 kg gulerødder
6 pastinakker
1 selleri
5 porre
3 ps. kød- og melboller
salt (vores eget ramsløgssalt)

Grøntsagerne skylles og gulerødder, selleri og pastinakker skrælles. Suppen sættes
over varmen imens grøntsagerne snittes i mindre stykker. Gulerødder, selleri og
pastinakker tilsættes suppen, der bringes i kog. Efter 10 minutter tilsættes porrerne
og det småsimre til alle grøntsager er møre. Tilsæt kød- og melboller, smagt til med
salt og lad suppen stå på eftervarmen i 10 min.

Grønsagsfritter:
Til denne opskrift kan man bruge de fleste slags grønsager. Vi har i dette tilfælde
valgt at bruge gulerødder, rødbeder og persillerod.

5 mellemstore gulerødder
5 rødbeder
5 persillerødder

1. Alle grønsagerne skylles fri for jordrester (Vær opmærksom på at rødbederne
skal skylles rigtig godt)
2. Enderne skæres af.
3. Alle grønsagerne skæres i stave (ca. 5 cm i længden)
4. Vendes i lidt olie inden de lægges på en bageplade.
5. Bages i ovnen ved 200 grader (alm. ovn) 20 - 25 min.

Havtorn-syltetøj:
Pluk bær
Først skal du finde et en havtornbusk med gule
bær. Pluk havtornens bær - og pas godt på
havtornens torne. Lad nogle bær sidde tilbage til
fugle og andre dyr.

500 g havtorn-bær (frosne?)
200 g sukker
1/2 stang vanilje
Saft + revet skal af 1 økoappelsin
1 tsk. Atamon
Rød melatin
Lav syltetøj
Varm appelsinsaft + skal + sukker + vanilje i en
kasserolle til alt er smeltet.
Hæld dine havtorn-bær i kasserollen.
Lad det hele simre i 5 minutter.
Tilsæt lidt melatin hvis en tykkere konsistens ønskes.
Syltetøj på glas
Vask de syltetøjsglas du vil bruge. Skyl dem med kogende vand - og evt. med
Atamon. Hæld den varme havtorn-syltetøj på glas - og sku låget på. Når syltetøj og
glas køler af, så fylder luften mindre inde i glasset - og så vil låget blive suget godt
fast.
Smag
Og så er der ikke andet at gøre end at invitere alle sine venner på havtorn-syltetøj.
Smager pragtfuldt på bålpandekager Uhmm ;-)

Februar
Vi elsker suppe i alle afskygninger, især her i den kolde tid. Vi har fundet en gammel
opskrift frem og støvet den af ;-)

Æblesuppe m/ tvebakker:
3 kg æbler (gerne madæbler)
vaniljesukker
rørsukker
vand
evt. citronsaft
maizena til jævning
Tvebakker til at knuse i suppen

Skræl æblerne og skær dem i små stykker. Op i gryden med vand, tilsæt
vaniljesukker og kog til æblerne er kogt ud. Blend suppen, smag til med rørsukker og
evt. citronsaft. Rør maizena ud i lidt vand og jævn suppen med det. Lad det koge op.
Server med knuste tvebakker.

Marts
Morgenboller bliver bagt ugentlig og lagt i fryseren, så der altid er "friskbagte"
boller på morgenbordet. Variationsmulighederne er mange; vi kan bruge en rest
havregrød i dejen, revne gulerødder eller andre rodfrugter, forskellige kerner osv.
kun fantasien sætter grænser.

Morgenboller:
ca. 500 g mel
200 g havregryn
150 g grahamsmel
1 brev tørgær
5 dl. vand
1 tsk. salt
1 spsk. honning/sukker

Bland tørgæren i de tørre ingredienser, tilsæt vandet, rør og ælt dejen. Form den til
en kugle og lad den hæve tildækket i ca. 45 min. Slå dejen ned og form bollerne. Sæt
dem på en bageplade og lad dem efterhæve i ca. 30 min. Bages ca. 15 min. v/ 200*

Grove bananboller:
Portioner: 17 stk
Det skal du bruge:
25 gram gær
4 kopper lunkent vand
1 tsk salt
4 brune mosede bananer
11 kopper fuldkornsmel (kan erstattes med 5 dl alm. hvedemel)
Evt. grofthakket chokolade
Sådan gør du:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Lun vandet
Opløs gæren heri.
Tilsæt salt og mosede bananer
Tilsæt mel. Bruger du to forskellige
meltyper, så start med den grove mel og
tilsæt hvedemelet lidt efter lidt. Der skal
kun lige tilsættes mel, til dejen kan slippe skål og fingre
Lad dejen hæve tildækket ½ time et lunt sted (evt. i ovnen på 25 grader
varmluft)
Form dejen til boller og læg dem på en bageplade beklædt med bagepapir.
Lad bollerne efterhæve tildækket ½ time et lunt sted (evt. i ovnen på 25 grader
varmluft)
Bag bollerne 12-15 minutter v. 175 grader varmluft.
Bollerne er færdige når de er gyldne og lyder hule under bunden, når du banker
på dem.

Grøntsagssuppe:
Portioner: 10

Ingredienser:
4-5 spsk. olie
3 løg i tern
5 fed hvidløg
4 bouillonterninger
3 porrer i skiver
5 store gulerødder
1 helt knoldselleri
ca. 10 kartofler i grove tern
1 broccoli i buketter
3 liter(ca) kogende vand - (til grøntsagerne er dækket)
Salt/peber

Sådan gør du:
1.
2.
3.
4.
5.

Svits løg, hvidløg i olie.
Tilsæt, kartofler, gulerødder, knoldselleri, porrer og broccoli.
Tilsæt derefter vand og bouillonterninger.
Lad grøntsagerne bliver møre og blend derefter med en stavblender.
Smag suppen til med salt og peber

