Salta pizzasnurror
Pizzasnurror är det perfekta drinktilltugget, små och naggande goda. Sardell och fårost bidrar med den
goda sältan. När man skivar rullen är det lätt hänt att skivorna blir hoptryckta och avlånga. Använd därför
en vass sågtandad kniv och såga igenom rullen.
Receptet ger ca 100 små snurror.

Du behöver












1 sats pizzadeg
2 klyftor vitlök
0,5 kruka färsk oregano
0,5 kruka rosmarin
2 st sardellfiléer
100 g mjukt smör
1 msk honung
60 g parmesanost
100 g fårost
vatten till pensling
flingsalt

Gör så här
Sätt ugnen på 250 grader.
1. Pressa vitlöksklyftorna, finhacka oreganon och rosmarin och mosa sönder sardellfiléerna. Blanda
det med mjukt smör och finriven parmesanost och smulad fårost.
2. Kavla ut degen till en tunn rektangel.
3. Bred ut kryddsmöret över degen.
4. Pensla den ena långsidan med lite vatten.
5. Rulla ihop degen till en tajt rulle från den andra långsidan.
6. Skär degen i tunna skivor med en vass kniv och lägg snurrorna på en plåt med bakplåtspapper.
7. Strö över lite flingsalt.
8. Grädda snurrorna gyllene i mitten av ugnen i cirka 10 minuter.

Blomkålssoppa
Ingredienser

1 st blomkålshuvud, ca 600 g
1 st gul lök1 st palsternacka
smör
1 hönsbuljongtärning
8 dl vatten
0.5 tsk salt
2 dl matlagningsgrädde
0.5 krm cayennepeppar
1 msk vitvinsvinäger

Gör så här
1. Skär blomkålen i bitar men spara ca 2 dl små buketter till garnering. Skala och hacka löken och palsternackan. Fräs
den och blomkålen i smöret i en gryta. Tillsätt buljongtärning, vatten och salt. Låt det koka i ca 15 minuter. Mixa
blomkålen med lite av kokspadet till en slät puré. Häll tillbaka det i grytan. Späd med buljongen och tillsätt grädden.
Smaksätt med cayennepeppar, vinäger och salt

Höstig äppelpaj med lock
10 bitar

Pajdeg






240 g stenmalet vetemjöl (4 dl)
200 g saltat smör
15 g socker (1 msk)
30 g kallt vatten (2 msk)
1 ägg, till pensling

Fyllning






550 g svenska äpplen (8-9 st)
1 ekologisk citron, bara zest
30 g citronjuice (2 msk)
4 g malen kanel (2 tsk)
90 g råsocker (1 dl)

Servering


vaniljglass
Gör så här

1. Pajdeg
Mixa ihop vetemjöl och smör till en grynig massa i en matberedare. Tillsätt vattnet lite i taget och
arbeta snabbt ihop alltsammans till en smidig slät deg.
2. Platta ut degen och dela upp den på 1/3 och 2/3. Täck den med plastfolie och låt vila i kylen i 40
minuter.
3. Fyllning
Sätt ugnen på 200 grader, varmluft. Skala äpplena och skär i grova bitar. Koka upp citronjuice och
zest, socker och kanel i en liten kastrull och lägg i äppeltärningarna. Koka under omrörning i cirka
3 minuter.
4. Kavla ut 1/3 degen mellan två bakplåtspapper och sätt i kylen. Kavla resterande deg och fodra en
pajform (24 cm). Fyll med äppelfyllning.
5. Skär blad med en kniv och täck pajen. Det går bra att göra vilket mönster som helst om man inte
vill göra blad.
6. Pensla med uppvispat ägg och baka pajen i cirka 30 minuter tills den fått en gyllenbrun yta.
Servera med en stor kula vaniljglass.

