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Lingon- och blåbärsmüsli 

1 dl solroskärnor
1 dl pumpakärnor
1 1/2 dl hasselnötskärnor
2 dl dinkelflingor
2 dl quinoapuffar
1/2 dl linfrön
1 msk farinsocker
1/2 dl torkade lingon
1/2 dl torkade blåbär

Värm ugnen till 200°. Lägg solroskärnor och pumpa-
kärnor i en ugnsfast form och rosta dem i ca 7 minuter.
Hacka hasselnötskärnorna grovt. Blanda frön och 
nötter med resten av ingredienserna och förvara i 
burk med tättslutande lock. 

Tranbärsmüsli 

1 dl solroskärnor
1 dl mandel
2 dl rågflingor
2 dl havregryn
1 dl amarantcornflakes
1/2 dl linfrön
1/2 dl kokosflingor
1 dl torkade tranbär

Värm ugnen till 200°. Lägg solroskärnor och mandel i
en ugnsfast form och rosta dem i ca 7 minuter. Hacka
mandeln grovt. Blanda frön och mandel med resten av
ingredienserna och förvara i burk med tättslutande lock.

höstfrukost

Russin- och äppelmüsli 

1 dl solroskärnor eller pumpakärnor
1 dl hasselnötskärnor
1 dl torkade äppelringar
1/2 dl linfrön
4 dl havregryn
1 dl branflakes
1/2 dl kokosflingor
1 tsk kanel
1 dl russin

Värm ugnen till 200°. Lägg solroskärnor/pumpakärnor
och hasselnötskärnor i en ugnsfast form och rosta dem
i ca 7 minuter. Hacka hasselnötskärnorna grovt. Skär
äppelringarna i små bitar. Blanda frön, nötter och
äppelbitar med resten av ingredienserna och förvara 
i burk med tättslutande lock. 

Fruktsallad i glas med russin,
nötter och kokos
2 glas

1 banan
1 grapefrukt
1 äpple
2 plommon
1/2 dl hasselnötskärnor
1/2 dl russin
1 msk kokosflingor
1 lime

Skala banan och grapefrukt. Skär dem, äpple och
plommon i små bitar och lägg i en bunke. Hacka 
nötterna grovt och blanda ner dem tillsammans med
russin och kokos. Fördela fruktsalladen i två låga glas.
Dela limen och pressa över saften. 

Lingon- och blåbärsmüsli, 
russin- och äppelmüsli, 
tranbärsmüsli
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Äggröra med pumpakärnor 
och basilika
2 portioner

6 små tomater på kvist
4 ägg 
1 dl mjölk
2 msk pumpakärnor
1 msk smör
2 msk hackad basilika
olivolja
flingsalt
svartpeppar

Till servering

rucola

Värm ugnen till 225°. Koka upp vatten i en kastrull, 
ta kastrullen från plattan och lägg i tomaterna med
kvisten kvar. Låt dem ligga i ett par minuter, tills skalet
börjar krulla sig. Ta upp dem, dra av skalet och lägg
dem i en ugnsfast form. Ringla över lite olivolja och
strö över flingsalt. Baka i ugnen i ca 10 minuter. Vispa
ihop ägg, mjölk, salt och peppar. Rosta pumpakärnorna
i en het panna och lägg dem på en tallrik. Smält smöret
i stekpannan och häll i äggsmeten. Stek ett par minuter
på medelvärme under omrörning till äggröra. Fördela
röran på två tallrikar, strö över basilika och rostade
pumpakärnor och servera tillsammans med de bakade
tomaterna och rucola. 

Yoghurt i glas med björnbär 
och solroskärnor 
1 glas

2 msk solroskärnor
1 dl turkisk yoghurt, 10 %
björnbär

Rosta solroskärnorna i en het panna. Lägg några
björnbär i botten av ett litet glas. Fyll på med yoghurt,
strö över solroskärnor och toppa med björnbär. 

höstfrukost

Choklad- och hasselnötskräm 
1 burk

50 g hasselnötskärnor
2 1/2 dl mjölk
1 1/4 dl socker
1 msk smör
100 g mörk choklad

Mal eller mixa hasselnötterna fint och lägg dem i en
kastrull tillsammans med mjölk, socker och smör. Sjud
på svag värme till sirapskonsistens, ca 20 minuter.
Hacka chokladen och tillsätt den. Rör om tills chokladen
smält. Häll upp på burk och låt krämen stelna i kyl-
skåp till nästa dag. Bred på skorpan eller mackan.

Quinoagröt med äpple 
och hasselnötter  
1 portion

1/2 äpple
1 dl vit quinoa
2 dl vatten
1 tsk hela linfrön
1 msk solroskärnor
salt

Till servering

1/2 äpple
1 msk hackade hasselnötskärnor
kanel
mjölk

Dela ett äpple och hacka en halvan grovt. Riv den
andra halvan och spara till servering. Koka upp quinoa,
vatten, linfrön, solroskärnor och äppelbitar i en kastrull.
Salta. Låt koka i ca 15 minuter. Servera gröten med
rivet äpple, hasselnötter, kanel och mjölk. 
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Äggröra med pumpa-
kärnor och basilika

Yoghurt i glas med björn-
bär och solroskärnor

Quinoagröt med äpple 
och hasselnötter  
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Mandelsmoothie  
1 glas

10 mandlar
1 dl blåbär
1/2 dl lingon
1/2 banan
2 dl yoghurt

Till servering

hackade mandlar

Lägg mandlarna i en skål med vatten i 15 minuter.
Mixa dem sedan med resten av ingredienserna och 
fyll i ett glas. Strö några hackade mandlar på toppen. 

Plommonsylt med kanel 
och valnötter
1–2 burkar

1 1/2 kg mogna plommon
4 dl vatten
4 kanelstänger
1 1/2 kg socker
10 valnötter

Skölj och kärna ur plommonen. Lägg dem i en kastrull
tillsammans med vatten och kanelstänger. Koka upp 
på svag värme och sjud försiktigt i ca 10 minuter, tills
plommonen blivit mjuka. Tillsätt sockret och rör tills
det smält. Låt sedan sylten koka i ca 30 minuter, tills
den gelear sig på ytan. Krossa valnötterna i handen och
rör ner dem. Fyll sylten på varma, steriliserade burkar
och förvara svalt. 

Färskost med rosmarin 
och pinjenötter
4 portioner

1 l filmjölk
ett par kvistar färsk rosmarin
1 1/2 msk hackade pinjenötter
salt
svartpeppar

höstfrukost

Sila filmjölken genom ett kaffefilter och låt stå att
rinna av i 2–4 timmar. Spara vasslan som hamnar i
koppen under till nästa brödbak. Hacka rosmarinen
och rosta pinjenötterna i en het panna. Använd klim-
pen i filtret och blanda ner rosmarin och pinjenötter.
Smaka av med salt och lite svartpeppar.

Skogsbröd  
2 bröd

Dag 1

2 1/2 dl vatten
200 g solroskärnor
175 g pumpakärnor
60 g rågkross

Dag 2

blötläggningen från dag 1
4 dl vatten
100 g rågsurdegsstart (se sida 172)
25 g jäst
600 g dinkelsikt
200 g rågmjöl
20 g enzymatisk kornmalt
100 g mörk sirap
25 g havssalt
50 g torkade blåbär
150 g färska lingon

Dag 1
Blanda ihop alla ingredienser i en bunke och låt stå
över natten. 

Dag 2
Ta blötläggningen från dag 1 och tillsätt resten av
ingredienserna utom blåbär och lingon. Arbeta degen i
minst 15 minuter i hushållsmaskin (det blir en kladdig
deg) eller dubbelt så länge för hand. Tillsätt bären och
arbeta snabbt in dem i degen. Låt degen vila i bunken 
i 30 minuter. Smörj två avlånga formar och mjöla dem
med rågmjöl. Fördela degen i formarna och låt jäsa i 
ca 2 timmar. Sätt ugnen på 200°. Ställ in bröden i ugnen
och sänk genast temperaturen till 175°. Grädda i ca 
1 timme eller tills brödens innertemperatur är ca 98°.
Stjälp ut bröden ur formarna och låt dem svalna. Låt
bröden vila till nästa dag. 
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Plommonsylt med kanel och 
valnötter, mandelsmoothie, 
färskost med rosmarin och 
pinjenötter på skogsbröd.
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Guldkorn, guldskiva, hamburgerbröd och dinkeltoast



höstbröd
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höstbröd

Guldkorn  
2 bröd

Dag 1, kväll

400 g rågmjöl
550 g vatten, 45°
20 g rågsurdegsstart (se sida 172)
400 g kallt vatten
200 g hela korn

Dag 2, morgon

10 g jäst
900 g rågsurdeg från dag 1
de kokta kornen från dag 1
200 g vetemjöl
200 g rågmjöl
20 g havssalt
2 msk honung
20 g stött anis och fänkål
kornflingor 

Dag 1, kväll
Blanda rågmjöl, vatten och rågsurdegsstart väl i 
4 minuter i maskin. Ställ att vila till nästa dag på 
en varm plats. Koka upp vattnet och koka kornen i
3–5 minuter. Låt stå i kastrullen till nästa dag.

Dag 2, morgon
Rör ut jästen i rågsurdegen från dag 1. Tillsätt kokta
korn, vetemjöl, rågmjöl, salt, honung och kryddor. Arbeta
degen i 5–10 minuter i maskin eller dubbelt så länge för
hand. Degen ska vara mjuk och elastisk. Låt jäsa i 45
minuter på en varm plats. Dela degen i två bitar och knåda
dem till runda bullar och sedan till två avlånga bröd.
Spreja bröden med vatten och rulla dem i kornflingor.
Smörj två avlånga formar, lägg i bröden och låt jäsa i 
1 timme. Värm under tiden ugnen till 250° och ställ en
ugnsform i botten av ugnen. Ställ in bröden i ugnen, häll
en kopp vatten i formen på ugnsbotten och grädda i 10
minuter. Sänk sedan värmen till 150° och grädda i ytterli-
gare 90 minuter. Fyll på med vatten om det tar slut.
Brödet är klart när det har en innertemperatur på 98°.

Tips!
Brödet blir ännu godare om du sänker värmen till 110°
efter 90 minuter och gräddar i ytterligare 2 timmar.
Det är då viktigt att du håller kvar fukten i ugnen
under hela gräddningen genom att kontinuerligt fylla
på vatten i ugnsformen. Grädda med både över- och
undervärme på så att vatten förångas hela tiden. Brödet
ska vara mjukt och dofta karamell. Se bild sida 94.
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Guldskiva
2 bröd

Dag 1, kväll

400 g rågmjöl
550 g vatten, 45°
20 g rågsurdegsstart (se sida 172)
400 g kallt vatten
200 g hela korn 
200 g torkade katrinplommon eller aprikoser

Dag 2, morgon

30 g jäst
900 g rågsurdeg från dag 1
de kokta kornen från dag 1
200 g vetemjöl
200 g rågmjöl
20 g havssalt
250 g honung eller kornmaltsirap
30 g kanel
200 g hasselnötskärnor
100 g russin

Dag 1, kväll
Blanda rågmjöl, vatten och rågsurdegsstart väl i 4
minuter. Ställ att vila till nästa dag på en varm plats.
Koka upp vattnet och koka kornen i 3–5 minuter. Låt
stå i kastrullen till nästa dag. Lägg katrinplommonen
eller aprikoserna i en skål och häll på 1 dl vatten. 
Låt stå till nästa dag. 

Dag 2, morgon
Rör ut jästen i rågsurdegen från dag 1. Tillsätt kokta
korn, vetemjöl, rågmjöl, salt, honung/kornmaltsirap,
kanel, hasselnötter och russin. Häll av vattnet från 
katrinplommonen/aprikoserna och tillsätt dem. Arbeta
degen i 5–10 minuter i maskin eller dubbelt så länge 
för hand. Degen ska vara mjuk och elastisk. Låt jäsa i
45 minuter på en varm plats. Dela sedan degen i två
bitar och knåda dem till två runda bullar och sedan 
till två avlånga bröd. Smörj två avlånga formar, lägg i
bröden och låt jäsa i 1 timme. Värm under tiden ugnen
till 250° och ställ en ugnsform i botten av ugnen. Ställ
in bröden i ugnen, häll en kopp vatten i formen på
ugnsbotten och grädda i 20 minuter. Sänk värmen till
130° och grädda i 2–3 timmar. Fyll på vatten i ugns-
formen om det tar slut. Brödet är klart när det har en
innertemperatur på 98°. Se bild sida 94.

Hamburgerbröd
24 st

Dag 1

400 g dinkelsikt
200 g grovt rågmjöl eller dinkel fullkorn
20 g jäst
1 tsk vetesurdegsstart (se sida 172)
5–6 dl vatten

Dag 2

fördegen från dag 1
ca 400 g vetemjöl special
1 dl solrosolja eller mild rapsolja
100 g honung eller kornmaltsirap
20 g havssalt
sesamfrön

Dag 1
Blanda ihop alla ingredienser och arbeta degen i 
5 minuter i maskin eller dubbelt så länge för hand. 
Ställ degen i kylskåp i 12–24 timmar. 

Dag 2
Blanda fördegen från dag 1 med övriga ingredienser
utom sesamfrön. Arbeta degen i maskin på hög hastig-
het, eller knåda snabbt för hand så att du får upp tem-
peraturen i degen. Täck över degen och låt den jäsa i
30 minuter. Dela degen i två bitar och platta till dem.
Vik sedan in sidorna och rulla till två fasta degkorvar.
All luft ska vara utpressad. Låt jäsa i ytterligare 30
minuter. (Om korvarna verkar jäsa för fort, ställ dem
på en svalare plats. Tid ger smak!) Platta sedan till deg-
korvarna och rulla dem till två fasta degkorvar igen.
De ska vara ca 30 cm långa. Dela varje degkorv i tolv
bitar och forma runda bullar genom att göra så här:
Böj fingrarna till en griparm, ta en degbit i handen,
rotera den snabbt motsols, först i stora rörelser, sedan 
i mindre. Lägg bullarna på plåtar med bakplåtspapper
och låt dem jäsa i 30 minuter. Tryck sedan med flat
hand till dem så att de blir 1 cm tjocka, och låt jäsa i 
1 timme eller över natten i kylskåp. Sätt en långpanna 
i botten av ugnen och värm ugnen till 230°. Spreja 
bröden med vatten och strö över sesamfrön. Sätt in
bröden i ugnen och häll 2 dl vatten i långpannan. Grädda
i 15 minuter. Om du vill ha en mjukare skorpa, sänk
värmen lite. Ska du frysa in bröden? Grädda då i 210°
i 15 minuter. Låt svalna och frys in. Tina upp dem och
grädda dem i 5–10 minuter i 230°. Se bild sida 95.

Dinkeltoast
2 bröd

Dag 1

10 g jäst 
4 dl vatten eller mjölk
500 g dinkel fullkorn

Dag 2

fördegen från dag 1
600 g vetemjöl special eller dinkelsikt
22 g salt
20 g vetesurdegsstart (se sida 172)
100 g rumsvarmt smör eller 1 dl rapsolja
100 g honung eller kornmaltsirap
ca 3 dl mjölk eller vatten, 45°

Dag 1
Lös upp jästen i lite av vätskan. Tillsätt resten av vätskan
samt mjölet och arbeta degen långsamt i maskin i 5
minuter eller dubbelt så länge för hand. Ställ degen i
kylen i 12–24 timmar. 

Dag 2
Blanda fördegen från dag 1 med resten av ingredien-
serna. Arbeta degen för hand eller på maskinens låga
växel så att degen inte blir för fast. Höj sedan hastig-
heten lite och arbeta degen tills den är elastisk och slät
men har bra spänst. Låt den vila 15 minuter. Degen ska
nu kännas lösare än en vetedeg. Täck över den och låt
jäsa i 1 timme på en varm plats. Dela degen i två bitar
och platta till dem. Vik sedan in sidorna och rulla till
två fina och fasta degkorvar. Allt luft ska vara utpressad.
Låt jäsa i ytterligare 1 timme. (Om korvarna verkar jäsa
för fort, ställ dem på en svalare plats. Tid ger smak!)
Platta sedan till degkorvarna och rulla dem till två fasta
degkorvar igen. Dela korvarna på längden och fläta
ihop degbitarna två och två till två spänstiga spiraler.
Lägg dem i varsin smord form och låt jäsa till nästan
dubbel storlek, i minst 2 timmar eller över natten i
kylen. Värm ugnen till 250°. Sätt in bröden och grädda
dem i 10 minuter. Sänk sedan värmen till 180–200° 
och grädda i 35–40 minuter. Bröden ska bli gyllen-
bruna. Se bild sida 95.
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höst

Squash- och chokladkaka 
8–10 bitar

3 ägg
2 1/2 dl socker
5 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
1 krm salt
6 msk kakao
1 msk vaniljsocker
200 g smör
1 squash, ca 500 g
2 dl lätt krossade valnötter

Sätt ugnen på 175°. Vispa ägg och socker pösigt.
Blanda ihop vetemjöl, bikarbonat, salt, kakao och
vaniljsocker och vänd försiktigt ner detta i smeten.
Smält smöret och tillsätt det. Riv squashen och blanda
ner den tillsammans med valnötterna. Smörj och bröa
en sockerkaksform på ca 1 1/2 l och häll smeten i den.
Grädda mitt i ugnen i ca 1 timme.

Kryddskorpor
Ca 80 st

150 g smör 
5 dl mjölk
50 g jäst
1 tsk salt
1/2 dl sirap
1 msk stötta fänkålsfrön
1/2 msk anis
15 dl rågsikt

Smält smöret och tillsätt mjölk, värm till 37°. Smula
jästen i en bunke och rör ut den med lite av degvätskan.
Tillsätt resten av degvätskan och arbeta in salt, sirap,
fänkålsfrön och anis samt rågsikten. Arbeta degen i
maskin i ca 10 minuter eller 20 minuter för hand och
jäs den övertäckt i 40 minuter. Ta upp degen på bak-
bordet, knåda och dela den i fyra delar. Rulla delarna
till fyra längder som du skär i ca 40 bullar. Lägg dem
på plåtar med bakplåtspapper och låt jäsa under duk i
30 minuter. Värm ugnen till 225°. Grädda mitt i ugnen
i ca 10 minuter. Låt svalna på galler. Dela bullarna i
halvor med en gaffel. Lägg ut halvorna tätt på plåtar.
Rosta skorporna i 250° övervärme en kort stund. Sänk
värmen till 100° och eftertorka i ca 1 timme eller tills
skorporna är spröda. Torka gärna två plåtar samtidigt,
byt plats efter halva tiden. Förvara i täta burkar. 

efter höstpromenaden

Rödbetskaka med vallmofrö  
8–10 bitar

2 stora rödbetor
1 citron
2 ägg
2 1/2 dl socker
1 dl blå vallmofrön
1 1/2 dl rapsolja
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk kanel
1 tsk vaniljsocker

Glasyr

2 1/2  dl florsocker
1 1/2  msk färskpressad citronsaft

Dekoration

1/2 dl blå vallmofrön

Sätt ugnen på 175°. Smörj och bröa en kakform. Skala
och finriv rödbetorna. Skrubba citronen i hett vatten
och riv skalet. Pressa ur saften. Vispa ägg och socker
pösigt och rör ner rödbetor, citronskal och -saft och
olja. Blanda de torra ingredienserna och rör ner dem.
Häll smeten i formen och grädda i nedre delen av
ugnen i ca 50 minuter. Låt kakan svalna och stjälp upp
den. Rör ihop glasyren, bred den över kakan och strö
över vallmofröna.

Rödbetskaka med vallmofrö  



10116

Clafoutis med plommon
8 bitar

5 plommon
1 msk smör
1 citron
100 g mandel 
4 ägg
2 1/2 dl florsocker
100 g rumsvarmt smör
1 1/2 dl vispgrädde
1 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
2 tsk nystött kardemumma
1/2 tsk salt

Dekoration

florsocker 

Till servering

vispgrädde eller vaniljglass

Sätt ugnen på 180°. Dela plommonen i halvor och
kärna ur dem. Stek halvorna med snittytan neråt i
smör i en het panna någon minut. Smörj en rund bak-
form, ca 24 cm i diameter, med smör. Skrubba citronen
i hett vatten och riv skalet. Mal, mixa eller hacka man-
deln mycket fint. Vispa ägg och florsocker pösigt. Rör
ner smör, grädde och citronskal. Vänd försiktigt ner
mandel, vetemjöl, vaniljsocker, kardemumma och salt
och rör till en jämn smet. Häll smeten i formen och
fördela plommonen i smeten med snittytan uppåt.
Grädda kakan mitt i ugnen i 30–40 minuter, tills den
fått fin färg och smeten »stannat«. Ta ut och låt svalna
något. Pudra över florsocker. Servera med grädde eller
vaniljglass.

efter höstpromenaden

Lingondricka
2–4 flaskor

3 kg lingon
3 l kallt vatten
40 g vinsyra
3 dl socker/l avrunnen saft

Mixa lingonen och lägg dem i en hink eller stor
kastrull. Häll på vatten och vinsyra, rör om och 
låt stå i 3 dygn. Rör om då och då. 

Efter 3 dygn
Häll massan i en silduk och låt saften rinna 
igenom långsamt. Det tar minst 1 dygn. 

Efter 4 dygn
Rör i socker och rör tills det smält. Fyll på väl 
rengjorda flaskor och förslut. Förvara kallt. 

Morotsdrink med rödbeta
2 glas

1 liten rödbeta 
4 dl morotsjuice
2 dl apelsinjuice
saft av 1/2 citron
svartpeppar
en kvist persilja

Riv rödbetan fint. Blanda samman juicerna. Dela och
pressa citronen, och smaka av drinken med citron och
peppar. Slå upp i glas och toppa med rödbeta. Dekorera
med persilja. Servera med guldskiva med ost och gurka
(se sida 96).

Clafoutis med plommon

Lingondricka

Morotsdrink med rödbeta
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Äppel- och tomatmarmelad 
3–4 burkar

1/2 kg gröna tomater 
1/2 kg syrliga äpplen 
1 citron
1 bit färsk ingefära, ca 2 x 2 cm 
1 dl vatten 
1 kg syltsocker 

Koka upp en kastrull med vatten. Skär ett kryss i toppen
av varje tomat. Lägg tomaterna i det kokande vattnet
och skålla dem i ett par minuter. När skalet börjar
krulla sig där du kryssat dem, ta upp tomaterna, skölj
dem med kallt vatten och skala dem. Tärna tomaterna.
Skala, kärna ur och riv äpplena. Skala ingefäran och
dela den i större bitar. Dela citronen och pressa ur saften.
Lägg allt i en kastrull. Tillsätt vatten och låt koka utan
lock i 10 minuter. Tillsätt syltsocker och koka ordentligt
i ytterligare några minuter. Skumma. Fyll marmeladen i
väl rengjorda och varma burkar (fördela ingefäran
jämnt). Förslut och förvara svalt. 

Plommonmarmelad 
med rosmarin 
3–4 burkar

1 1/4 kg plommon
1 kg syltsocker
1 msk balsamvinäger
2 msk hackad, färsk rosmarin

Skölj, kärna ur och klyfta plommonen och lägg dem i
en kastrull. Tillsätt socker, balsamvinäger och rosmarin.
Koka upp och låt koka sakta i 5 minuter. Skumma av
och låt svalna i 15 minuter. Fyll marmeladen i varma,
väl rengjorda burkar. Förvara svalt. 

efter höstpromenaden

Kanel- och äppelmust 
4 koppar

2 dl vatten
4 dl äppeljuice
1 kanelstång
2 tsk råsocker
1 citron

Koka upp vatten och äppeljuice. Lägg i kanelstången
och råsocker och ta kastrullen från plattan. Låt dra i
30 minuter. Koka upp igen och pressa i saften från
citronen. Njut i kopp.

Päronmarmelad med 
kanel och valnötter  
3–4 burkar

2 citroner
1 kg päron
2 kanelstänger
8 dl syltsocker
10 valnötter

Skrubba citronerna i hett vatten, riv skalet och pressa
ur saften. Skala, kärna ur och skär päronen i mindre
bitar. Lägg allt i en kastrull tillsammans med kanel-
stång och sjud under lock i ca 20 minuter. Tillsätt 
socker och rör tills det smält. Koka upp igen och koka
kraftigt i ca 10 minuter utan lock. Rör ner grovhackade
valnötter. När 5 minuter återstår av koktiden, gör 
marmeladprovet: Häll upp lite marmelad på ett fat 
och ställ det kallt ett par minuter. Dra sedan en sked
genom klicken. Rinner marmeladen ihop igen behöver
den koka en stund till. Skumma. Låt marmeladen vila 
i ca 15 minuter, rör då och då. Fyll på rena, varma
burkar, förslut och förvara i kylen.

Kanel- och äppelmust och äppel- och tomatmarmelad 



höst

Chokladbiscotti med 
rostade mandlar
Ca 30 st

100 g mandel
100 g choklad, 70 %
75 g osaltat, rumsvarmt smör
1 dl socker
1 ägg
2 1/2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 1/2 dl kakao
1 tsk vaniljsocker

Värm ugnen till 175°. Lägg mandlarna i en ugnsfast
form och rosta dem i ca 5 minuter. Låt svalna och
hacka dem sedan grovt. Hacka även chokladen grovt.
Rör smör och socker smidigt. Tillsätt ägget. Blanda
mjöl, bakpulver, kakao och vaniljsocker med mandeln
och chokladen och arbeta ner detta i smörblandningen.
Rulla degen till tre längder, ca 20 cm långa. Lägg läng-
derna på plåt med bakplåtspapper och platta till dem
något. Grädda mitt i ugnen i 20 minuter. Låt ugnsvärmen
vara på, men ta ut längderna och låt dem svalna något
på galler. Skär längderna med en mycket vass kniv i 
2 cm breda, sneda bitar – försiktigt, de går lätt sönder.
Lägg tillbaka bitarna på plåten med snittytan uppåt
och ställ in dem i ugnen igen. Stäng av värmen och låt 
skorporna torka i ca 1 timme på eftervärme med 
ugnsluckan på glänt. Förvaras torrt.

Nöt- och kaneltoppar
Ca 20–25 st

50 g smör 
200 g hasselnötskärnor 
1 dl socker
1 ägg 
1 tsk kanel

Dekoration

25 hasselnötskärnor

Värm ugnen till 175°. Smält smöret och låt det svalna
något. Mixa hasselnötterna fint eller mal dem i en
mandelkvarn. Blanda nöthacket med smör, socker, 
ägg och kanel. Klicka ut smeten med två skedar på en
plåt med bakplåtspapper. Sätt en hel nöt i varje topp.
Grädda mitt i ugnen i 15–20 minuter beroende på hur
stora de är. Låt svalna på plåten. 

efter höstpromenaden

Morotskaka med 
mandel och apelsin
8–10 bitar

3 ägg
3 dl socker
200 g mandel
1 apelsin
3 1/2 dl grovt rivna morötter
2 dl matlagningsyoghurt
4 dl vetemjöl
1 1/2 tsk bakpulver

Glasyr

75 g smör
3/4 dl ljus sirap
2 msk vetemjöl
1/2 dl pressad apelsinsaft
50 g mandelspån

Sätt ugnen på 175°. Lägg ett bakplåtspapper i en lång-
panna. Vispa ägg och socker pösigt. Hacka mandeln
grovt. Skrubba apelsinen i hett vatten och riv skalet.
Rör ner mandel, rivna morötter, apelsinskal och yog-
hurt i äggsmeten. Blanda samman vetemjöl och bak-
pulver i en separat bunke och rör sedan försiktigt ner
detta i smeten. Häll smeten i långpannan och grädda
mitt i ugnen i 15–20 minuter. Gör under tiden glasyren.

Glasyr: Smält fettet i en kastrull. Tillsätt sirap, vetemjöl
och apelsinsaft. Koka upp under omrörning och låt
sjuda i några minuter. Ta ut kakan när den är klar 
och bred genast ut glasyren. Grädda sedan i ytterligare
5 minuter. Ta ut och låt svalna något och toppa med 
flagad mandel. Skär i rutor och servera.
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höst

23

Äppelkaka med pinjenötter  
8 bitar

125 g smör
1 1/2 dl råsocker
2 ägg
2 tsk stött kardemumma
2 1/2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 msk naturell yoghurt

Fyllning

3 syrliga äpplen
3 msk råsocker
1 msk kanel 
2 msk pinjenötter

Dekoration

1 msk florsocker att pudra över

Sätt ugnen på 200°. Smörj och bröa en form, ca 20 cm
i diameter, gärna med löstagbar kant. Vispa ihop smör
och socker. Vispa ner äggen, ett i taget och tillsätt 
kardemumma. Blanda mjöl och bakpulver i en separat
bunke och rör försiktigt ner detta. Rör ner yoghurten
och häll smeten i formen. 

Fyllning: Skala och skär äpplena i klyftor och strö 
över råsocker och kanel. Lägg äppelklyftorna i ett fint
mönster över smeten. Strö över pinjenötter och grädda
i 35–40 minuter. Ta ut kakan och låt den svalna. Pudra
med florsocker. 

efter höstpromenaden
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Chokladtryffeltart 
med pistaschnötter 
12 bitar

Pajskal

2 1/2 dl vetemjöl
150 g smör
3 msk florsocker
1/2 dl kakao
1 äggula
2 tsk kallt vatten

Tryffel

250 g mörk choklad, minst 60 %
2 1/2 dl vispgrädde
3/4 dl socker
1 äggula
2 dl pistaschnötter
50 g rumsvarmt smör

Till servering

1 dl vispgrädde
1 dl turkisk yoghurt, 10 %
1/2 dl hackade pistaschnötter

Pajskal: Nyp ihop mjöl och smör i en bunke till en
smulig massa. Tillsätt florsocker och kakao och blanda
till sist ner äggulan och vattnet. Arbeta ihop till en deg
som får vila kallt i ca 30 minuter. Smörj en pajform, 
ca 25 cm i diameter, gärna med löstagbar kant. Tryck
ut degen i formen, nagga den i botten med en gaffel
och ställ den kallt i ytterligare 30 minuter. Värm under
tiden ugnen till 200°. Grädda pajskalet i ca 10 minuter
och låt det sedan svalna.

Tryffel: Hacka chokladen fint. Koka upp vispgrädden,
tillsätt sockret och rör om tills det lösts upp. Låt svalna
en stund. Slå sönder äggulan och vispa sedan snabbt i
den tillsammans med den hackade chokladen. Rör tills
chokladen har smält, rör ner pistaschnötterna och till-
sätt smöret i små klickar. Rör till en slät tryffel som
fördelas i det avsvalnade pajskalet. Dekorera med några
pistaschnötter och ställ kallt över natten att stelna. 

Servering: Vispa grädden och blanda den med yoghurten
och de hackade pistaschnötterna. Servera till tarten. 



höst

Kikärtssoppa  
4 portioner

1 vitlöksklyfta
4 msk olivolja
4 dl kokta kikärter
1 hönsbuljongtärning
6 dl vatten
2 dl vitt vin
några kvistar färsk timjan
1 dl matlagningsgrädde
1 citron
salt
svartpeppar

Till servering
dubbeltoast (se nedan) 
eller annat gott bröd

Skiva vitlöken och fräs den mjuk i olivolja i en kastrull.
Tillsätt kikärter, buljongtärning, vatten, vin och timjan.
Koka upp och låt puttra i 15 minuter. Tillsätt matlag-
ningsgrädde, ta upp timjankvistarna och mixa soppan.
Koka upp och smaka av med citronsaft, salt och peppar.
Ringla över lite olivolja.

Dubbeltoast  
4 st

8 skivor dinkeltoast (se sida 97)
1 stor tomat
några färska basilikablad
2–3 tsk senap
1 dl naturell färskost
4 skivor rökt skinka
några skivor lagrad ost
salt
svartpeppar

Lägg ut fyra av brödskivorna på en skärbräda. Skär
tomaten i skivor och strimla basilikabladen. Rör ihop
senap och färskost i en skål. Bred senapsblandningen
på brödskivorna och lägg på skinka och tomat. Strö
över basilika, salta och peppra. Lägg på osten och lägg
över de resterande fyra brödskivorna. Stek mackorna
två i taget i ett toastjärn eller våffeljärn i ca 1 minut.
Dela i trekanter. 

höstmiddag

Squash- och skinklasagne
6 portioner

1 squash, ca 400 g
200 g lagrad ost
250 g keso
1/2 tsk mald muskotnöt
25 g smör
1/2 dl vetemjöl
8 dl mjölk
1 tsk torkad timjan
200 g rökt skinka
250 g lasagneplattor
salt
vitpeppar

Till servering

en god sallad

Skiva squashen i mycket tunna skivor på längden,
gärna med osthyvel eller mandolin. Lägg skivorna i ett
durkslag, salta, blanda runt och låt stå i 20 minuter.
Riv osten och ta undan 1 dl till gratineringen. Blanda
resten med keso, muskot, salt och peppar i en bunke.
Smält smöret i en kastrull. Vispa ner mjölet. Vispa i
mjölken lite i taget så att mjöl- och smörblandningen
löser upp sig. Rör hela tiden. Låt såsen sakta koka upp
och sjuda försiktigt under omrörning tills den tjocknar
lite. Rör ner ost- och kesoröran och smaka av med 
timjan, salt och peppar. Värm ugnen till 225°. Skölj av
och torka squashskivorna. Varva ostsås, squash, skinka
och lasagneplattor i en ugnsfast form. Börja och av-
sluta med ostsås och strö över den sparade rivna osten.
Gratinera i ugn i ca 30 minuter. Servera med en god
sallad. 
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Jordärtskocks- och bönsoppa  
4 portioner

1 kg jordärtskockor
1 l vatten
2 hönsbuljongtärningar
3 dl kokta, stora vita bönor
2 dl crème fraiche 
1/2 dl hackad persilja
salt 
svartpeppar

Skala och skiva jordärtskockorna och lägg dem i en
kastrull med vattnet. Lägg i buljongtärningar och låt
koka tills jordärtskockorna är mjuka. Tillsätt bönorna
och mixa allt till en jämn soppa. Tillsätt crème fraiche
och persilja och smaka av med salt och peppar. 

Linsbruschetta  
4 portioner

4 stora skivor lantbröd
1 citron
3 dl kokta små gröna linser
1/2 dl hackad persilja
1 msk majonnäs
1 msk matlagningsyoghurt
rucola
olivolja
flingsalt 
svartpeppar

Pensla brödskivorna med olivolja och strö över lite
flingsalt och nymalen svartpeppar. Rosta dem gyllen-
bruna i ugnen på 225° i ca 5 minuter. Skrubba citronen
i hett vatten och riv skalet. Blanda ihop linser, citron-
skal, persilja, majonnäs och yoghurt och smaka av med
salt och peppar. Bred röran på bröden och klipp över
rucola. 

höstmiddag

Pestopizza
6 portioner

Deg

25 g jäst
2 1/2 dl vatten, 37°
1 msk olivolja
1 tsk salt
1 tsk socker
6 dl vetemjöl

Pesto

1 dl solroskärnor
1 kruka färsk basilika
1 vitlöksklyfta
1/2 citron
1 dl olivolja
1 dl riven parmesanost
salt
svartpeppar

Fyllning

tomater
rödlök
ost
1/2 dl strimlad, färsk basilika

Till servering

en god sallad

Deg: Lös upp jästen i vattnet. Tillsätt olja, salt, socker 
och mjöl. Knåda degen smidig och låt den jäsa i 
minst 30 minuter under duk. Sätt ugnen på 225°. 

Pesto: Rosta solroskärnorna i en het panna. Mixa sol-
roskärnor och basilika (blad och stjälkar) tillsammans
med 1 pressad vitlöksklyfta. Skrubba citronen i hett
vatten, riv skalet och tillsätt det och olivolja. Mixa allt
till en jämn massa. Blanda ner parmesanosten, salta
och peppra. 

Montering: Vält ut degen på en plåt med bakplåtspapper
och drag ut den med händerna så att den blir lika stor
som plåten. Låt kanterna vara tjockare. Bred över
pesto. Skär tomaterna i halvor om de är små, annars 
i skivor, och rödlöken i klyftor. Fördela tomat och lök
över peston. Riv osten och strö över den. Grädda mitt i
ugnen i ca 15 minuter. Strö över basilikan och servera
med sallad. 

Sesamburgare 

PestopizzaFilorullar med lins- och rödbetsröra

Jordärtskocks- och bönsoppa med linsbruschetta  
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Filorullar med lins- 
och rödbetsröra
4 personer

Dag 1 eller morgon

1 1/2 dl hel dinkel
en nypa salt

Dag 2 eller kväll

den blötlagda dinkeln
4–5 rödbetor
1 1/2 dl röda linser
1/2 grönsaksbuljongtärning
1 tsk curry
1 tsk paprikapulver
1/2 tsk salt
1/2 tsk chilipeppar
1 citron
1/2 dl krossade valnötter
1 dl russin
1 stort äpple
4 ark filodeg
olivolja
flingsalt
svartpeppar

Kesoröra

2 1/2 dl keso
1 dl crème fraiche
rivet skal av 1 1/2 citron
salt 
svartpeppar

Dag 1 eller morgon
Skölj kornen och blötlägg dem i dubbel mängd vatten i
ca 8 timmar. Koka i blötläggningsvattnet i ca 1–1 1/2
timme. Salta först mot slutet av koktiden. Saltar man
för tidigt blir inte säden ordentligt mjuk. Låt gärna
eftersvälla en stund.

Dag 2 eller kväll
Borsta rödbetorna och koka dem mjuka i ca 20 minuter.
Koka samtidigt linser och buljong i 2 1/2 dl vatten i ca
10 minuter. Blanda sedan linserna med dinkeln och alla
kryddor. Skrubba citronen i hett vatten, riv skalet och
tillsätt det. Smaka av med citronsaft och blanda ner
krossade valnötter och russin. Skala och skär rödbetorna
i små tärningar. Skala och skär äpplet i tärningar.

Blanda ner allt i linsröran. Lägg ut två ark filodeg på
varandra och dela dem i två delar på längden. Lägg en
fjärdedel av röran mitt på degen. Rulla ihop de dubbla
arken till en tjock korv och lägg den i en ugnsform
med lite olivolja i botten. Gör totalt fyra filodegs-
paket. Ringla lite olivolja över dem, strö över lite
flingsalt, peppra och gratinera i ugnen i ca 10 minuter,
tills rullarna fått fin färg. Servera med kesoröra och 
en god sallad. Se bild sida 110.

Sesamburgare  
4 st

4 dl kokta kikärter
2 ägg
1 vitlöksklyfta
1 msk vetemjöl
1 msk tomatpuré
1/2 dl färsk, hackad basilika
1/2 tsk salt
1 dl sesamfrön
olivolja
svartpeppar

Senapskräm

1 1/2 dl crème fraiche
1/2 dl majonnäs
2 tsk dijonsenap
rivet skal av 1/2 citron 
salt
svartpeppar

Till servering

hamburgerbröd (se sida 97)
en god sallad

Mosa kikärterna och blanda i ägg, pressad vitlök, mjöl,
tomatpuré, basilika, salt och peppar. Om smeten blir
för lös, tillsätt lite mer mjöl. Forma till fyra stora 
burgare och vänd dem i sesamfrön. Stek i olivolja på
medelvärme, ca 4 minuter/sida. Servera med hemgjort 
hamburgerbröd, senapskräm och sallad. Se bild sida 110.

Sesampanerade rotsaksplättar
med kesoröra
4 portioner

3 potatisar
3 morötter
1 zucchini
2 ägg
1 dl vetemjöl
1 dl sesamfrön
smör
olivolja
salt
svartpeppar

Kesoröra

2 dl keso
1/2 dl crème fraiche
5 cm purjolök, finhackad 

Skala potatis och morötter. Riv dem och zucchinin
grovt och lägg allt i en bunke tillsammans med ägg,
mjöl, salt och peppar. Blanda ordentligt. Hetta upp en
klick smör och lite olivolja i en stekpanna och klicka 
ut rotsakssmeten till plättar. Strö över sesamfrön. Vänd
på plättarna efter någon minut. Servera med kesoröra.

Lingonsylt
2–3 burkar

1 l färska lingon
1 dl vatten
3 dl råsocker
(pektin)

Rensa lingonen och lägg dem i en gryta. Tillsätt vatten.
Hetta upp långsamt på medelvärme och låt sjuda i 15
minuter. Skumma av. Ta kastrullen från värmen och
rör ner lite socker i taget tills allt socker lösts upp. 
Låt sylten sjuda i ytterligare 10 minuter på låg värme.
För fastare sylt: Tillsätt pektin enligt anvisning på för-
packning. Ta kastrullen från plattan och låt stå några
minuter. Skumma av väl och häll över på väl rengjorda
burkar. Skruva på locket medan sylten är varm.
Förvara svalt.   

Rödbetssallad
4 portioner

1/2 kg färska rödbetor
1/2 msk balsamvinäger
1 msk olivolja
150 g fetaost
1 msk sesamfrön
salt 
svartpeppar

Skala rödbetorna och skiva dem så tunt du kan, gärna
med hjälp av en mandolin eller en osthyvel. Lägg dem
på ett fat och ringla över balsamvinäger och olivolja.
Salta och peppra och smula över fetaost. Rosta sesam-
fröna i en het stekpanna och toppa med dem.

Mandelscones med ost 
12 st

65 g mandel
420 g vetemjöl
1 msk krossade linfrön
1/2 tsk salt
3 1/2 tsk bakpulver
3 dl grovriven, lagrad ost
100 g smör
3 1/2 dl mjölk

Sätt ugnen på 250°. Rosta mandeln i en het stekpanna.
Hacka den grovt. Blanda mandel, vetemjöl, linfrö, bak-
pulver och salt i en bunke. Blanda ner osten. Skär smö-
ret i små bitar och finfördela det i mjölblandningen
och tillsätt mjölken. Arbeta snabbt ihop till en jämn
deg. Dela degen i tolv bitar och lägg dem i en muffins-
plåt eller i muffinsformar. Grädda i mitten av ugnen i
ca 10 minuter. 

höstmiddag höstmiddag

113



114

höst

Lax med kryddigt råris 
4 portioner

4 laxfiléer
olivolja
salt
svartpeppar

Kryddris

2 dl råris
5 kardemummakapslar
1 tsk gurkmeja
3 cm färsk ingefära, riven
1 pressad vitlöksklyfta
1/2 dl torkade russin 
1/2 dl torkade tranbär
1/2 dl färsk, hackad koriander
salt
svartpeppar

Sås

2 dl turkisk yoghurt
1/2 tsk mald kardemumma
1/2 tsk mald ingefära
salt

Lägg laxfiléerna i en ugnsfast form med lite olivolja 
i botten. Salta och peppra dem. Koka riset enligt 
anvisningar på förpackningen tillsammans med karde-
mumma och gurkmeja. Värm under tiden ugnen till
200°. När riset är klart, ställ in laxen i ugnen och baka
den i ca 10 minuter. Tillsätt ingefära, vitlök, russin,
tranbär och koriander till riset och smaka av med salt
och peppar. Rör ihop ingredienserna till såsen. 

Lax med kryddigt råris



höst

Rotsaksgryta med röda linser 
4 portioner

4–5 morötter�
5 potatisar
200 g rotselleri�
2 gula lökar�
1 purjolök�
2 vitlöksklyftor
1 msk olja
1 påse saffran
12 dl vatten
2 dl röda linser �
1 msk ättika�
1 dl tomatpuré
2 msk kycklingfond
1/2 kruka färsk timjan
1/2 kruka färsk persilja
salt 
svartpeppar �

Till servering

crème fraiche
ett gott bröd

Skala och skär alla rotsaker i jämnstora bitar. Hacka
lök, purjolök och vitlök. Hetta upp olja i en gryta och
fräs saffran, lök, purjolök och vitlök. Tillsätt rotsaker-
na, vatten, röda linser, ättika, tomatpuré och kyckling-
fond. Koka upp och låt koka i ca 15 minuter. Tillsätt
eventuellt mer vatten. Smaka av med salt och peppar.
Strö över hackad timjan och persilja och servera med en
klick crème fraiche och ett gott, grovt bröd, t.ex. guld-
korn (se sida 96).

höstmiddag
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Pasta med svampsås 

Boveterisotto 
4 portioner

2 dl bovete
2 schalottenlökar
3 dl vatten
1/2 grönsaksbuljongtärning
300 g blandad svamp
100 g sockerärter
2 dl parmesanost
10 cocktailtomater
1/2 dl pumpakärnor
olivolja

salt
svartpeppar

Till servering

en god sallad

Lägg bovetet i en kastrull och häll på kokande vatten.
Häll sedan bort vattnet och ställ bovetet åt sidan.
Hacka schalottenlöken och fräs den i olivolja i en
tjockbottnad kastrull utan att den får färg. Tillsätt
bovete, vatten och grönsaksbuljongtärning och låt
koka i ca 10 minuter under lock. Rör om då och då.
Skär svampen i bitar och strimla sockerärterna. Fräs
svampen i olivolja och rör ner den i bovetet. Låt koka 
i ytterligare 5–10 minuter. Rör ner parmesanosten och
smaka av med salt och peppar. Snabbfräs de strimlade
sockerärterna och cocktailtomaterna och vänd ner dem
i boveterisotton. Rosta pumpakärnorna i en het panna
och toppa med dem. Servera med en god sallad.

Pasta med svampsås  
4 portioner

1 rödlök
2 vitlöksklyftor
500 g blandad svamp
2 msk smör
1 msk kinesisk soja
5 dl matlagningsgrädde
100 g bladspenat
500 g pasta
persilja
salt
svartpeppar

Skala och finhacka rödlök och vitlök. Skär svampen i
bitar. Hetta upp smör i en stekpanna. Lägg i lök, vitlök
och svamp. Låt fräsa utan att bränna i 5 minuter.
Tillsätt soja, grädde, salt och peppar. Lägg i spenaten
och låt småputtra på svag värme. Koka pastan under
tiden. Blanda pasta med sås och toppa med persilja.
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Lammracks med tomatbulgur
och myntakräm 
4 portioner

750 g lammracks

Marinad

1 dl olivolja
2 tsk färsk, hackad timjan
några färska salviablad 
2 kvistar färsk rosmarin
1/2 tsk malen vitpeppar
1 pressad vitlöksklyfta

Myntakräm

2 dl crème fraiche
1/2 dl finhackad, färsk mynta
1 pressad vitlöksklyfta
salt 
svartpeppar

Hacka de färska kryddorna till marinaden och blanda
ihop med övriga ingredienser. Lägg köttet i dubbla
plastpåsar, häll i marinaden och låt marinera i ca 1
timme. Sätt ugnen på 180°. Lägg köttet i en ugnsfast
form och stek det i ugnen i ca 20 minuter. Blanda alla
ingredienser till såsen och servera med tomatbulgur 
(se nedan). 

Tomatbulgur  
4 portioner

1 1/2 dl bulgur
1/2 dl tomatpuré
1/2 dl olivolja
2 tomater
1/2 rödlök
1/2 dl cashewnötter
1/2 dl strimlad, färsk basilika
salt 
svartpeppar

Koka bulguren enligt anvisningar på förpackningen.
Tillsätt tomatpuré och olivolja och blanda väl. Hacka
tomaterna, rödlöken och nötterna (spara lite nöthack
att garnera med) och blanda ner i bulguren. Smaka av
med salt och peppar och strö över basilika och 
cashewnötter.

höstmiddag

Syrlig bön- och löksallad
4 portioner

3 dl kokta kidneybönor 
1 rödlök
2 salladslökar
1 vitlöksklyfta
1 röd chilifrukt
1 citron
en knippa färsk koriander
olivolja
citronflingsalt
svartpeppar

Lägg bönorna i en skål. Skär rödlöken i tunna strimlor.
Hacka salladslöken, vitlöken och chilifrukten fint.
Blanda detta med bönorna. Skrubba citronen i hett 
vatten, riv skalet och pressa ur saften. Tillsätt detta 
och olivolja. Blanda runt och smaka av med flingsalt
och svartpeppar. Strimla koriandern och strö den på
toppen. 

Lammracks med tomatbulgur och myntakräm 
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