
Äggiga påskrätter 

ÄGGTODDY tILL FÖRDRINK
Till ett stort glas behöver du: 
•  2 äggulor
•  2 msk socker
•  1 dl vispgrädde
•  1 apelsin

1. Vispa äggulor och socker poröst. 
2. Skölj apelsinen och riv apelsin-
    zest. Droppa sedan i några
    droppar apelsinsaft. 
3. Vispa grädden och tillsätt hälften
    tills det blir en slät smet. 
4. Häll upp äggtoddyn i ett fint glas. 
    Toppa med resten av visp-
    grädden och apelsinzesten.

ÄGGHALVOR MED VÄSTERBOTTENSOST

Till 10 ägghalvor behöver du:
•  5 ägg
•  0,5 dl majonnäs
•  1 dl riven Västerbottensost

1. Koka äggen krämiga eller hårda och dela dem
    därefter på hälften. Tips! Skär av en bit av toppen/
    botten på ägghalvan så ligger de still på fatet.
2. Rör ihop Västerbottensost, majonnäs och peppar.
3. Klicka ut röran på ägghalvorna och dekorera med
    din favorittopping.

PÅSKBRÛLÉER MED RÄKOR & PEPPARROT

För 6-8 portioner behöver du: 
•  500 g oskalade räkor
•  3 dl vispgrädde
•  3 dl mjölk
•  7 ägg
•  3-4 msk riven färsk  
   pepparrot

1. Sätt ugnen på 150 grader. 
2. Skala räkorna, grovhacka ungefär hälften av dem
    och lägg undan resten till garnering.
3. Koka upp grädden tillsammans med mjölken.
4. Knäck äggen i en bunke. Häll i den varma mjölk-
    blandningen i bunken samtidigt som du vispar.
5. Vänd ner riven pepparrot, finhackad dill, klippt
    gräslök, de hackade räkorna, salt och peppar. 
6. Häll den varma stanningen i små ugnsformar.
7. Grädda i mitten av ugnen i ca 25 minuter. Känn
    efter med sticka, stanningen ska ha stelnat.
8. Servera ljumma eller låt dem svalna och förvara 
    kallt tills det är dags att duka upp. 
9. Garnera med räkor, riven pepparrot och dill.

KÄRLEKSFULL ÄGGMACKA
Stansa ut ett hjärta (eller valfri figur) i en brödskiva.
Stek brödet i en stekpanna och knäck ägget i hjärtat.
Välj själv om du vill vändsteka eller äta ägget med
”sunny side up”. 

•  Svartpeppar
•  Valfri topping (t.ex.  
   rom, örter, lax eller 
   räkor)

• 1/2 dl finhackad dill
• 3 msk finklippt gräslök
• 1/2 tsk salt
• 1 krm svartpeppar

HALLON- OCH VANILJKAKA
Till en plåt behöver du: 
•  3 ägg
•  3 dl socker
•  3 dl mjöl
•  3 tsk bakpulver
•  1½ dl mjölk
•  2 dl hallonsylt till fyllning

1. Vispa ägg och socker poröst.
2. Blanda i resten av ingredienserna.
3. Lägg bakplåtspapper på en ugnsplåt (40x30 cm).
4. Grädda i ugnen på 175 grader i ca 15 min. 
5. När kakan har svalnat, dela botten på mitten. Bred på
    hallonsylt på ena delen och lägg den andra delen ovanpå.
    Låt kakan svalna. 

Till glasyren behöver du: 
•  150 g smör
•  2 dl florsocker
•  3 tsk vaniljsocker
•  2 äggulor

1. Smält smöret och blanda i flor- och vaniljsocker.
2. Koka upp, dra av från värmen och rör ner äggulorna
    under tiden du vispar. Låt glasyren svalna.
3. Bred ut glasyren på kakan och låt stå i kylen i ca 1 timme.
    
Skär kakan i bitar som passarmuffinsformarna och garnera
med exempelvis färska hallon och citronmeliss.

ÄGGVITERULLE

Till en rulle behöver du: 
•  3 äggvitor
•  1 nypa vaniljpulver

Valfritt innehåll (t.ex. hallon 
och kvarg eller banan och 
choklad)

1. Sätt ugnen på 150 grader. 
2. Knäck äggen och separera äggvitan från gulan. Vispa äggvitan hårt (det 
    ska gå att vända upp och ner på bunken). Obs! Spara äggulan och 
    använd i exempelvis äggtoddy. 
3. Tillsätt vaniljpulver och bred ut smeten på en bakplåt med bakplåtspapper.  
4. Grädda i mitten av ugnen i ca 12 minuter. Låt sedan svalna och bred på
    valfritt innehåll. Eller varför inte välja en matigare variant med skivat ägg 
    och avokado? 
5. Rulla ihop allting som en rulltårta, skär i bitar och njut!

Ägg, ägg, ägg - finns det något godare på påsken? Och det fiffiga med ägg är att  
det går att variera på oändligt många sätt. Kokta, ägghalvor, i maträtter eller bakverk. 

Här hittar du förhoppningsvis inspiration till att testa någon ny rätt som  
dessutom är smidig att tillaga. Smaklig måltid!  
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