24 cherrytomater
4 tomater
2 spsk. mayonnaise
4 spsk. skyr
1 tsk. salt
1 tsk. peber.
6 skiver rugbrød
6 skiver serranoskinke til pynt
Basilikumblade til pynt

FAR fjerner blomsten og
skærer tomaterne i fine skiver.
Passer på den varme ovn.
BARNET rører dressingen og
smager til. Anretter forsigtigt
det fine tomat-tårn.

Nu til dags kan man få tomater i
mange andre farver – gule, orange og
grønne. Det gør retten mere farverig,
så det må man gerne prøve.

1. Tænd ovnen på 120 grader.
2. Læg cherrytomaterne på en bageplade med
bagepapir.
3. Smid dem i ovnen i ca. 60 minutter. De skal
tørre godt ind.
4. Imens vasker I tomaterne. Fjern tomatblomsten og skær dem i fine skiver.
5. Læg serrano-skiverne på en bageplade
med bagepapir og steg den sprød i ovnen.
6. Rør mayo, skyr, salt og peber sammen.
Smag til.
7. Når cherrytomaterne er færdige, skal
de lige køle af.
8. Skær de 6 skiver rugbrød i kvarte.
9. Anret nu 24 kvarte rugbrød med en
skive tomat, en klat dressing, en hel
cherrytomat og pynt så med basilikumblad
og sprød skinke.

300 g kyllingefileter
½ liter vand og 1 terning hønsebouillon
1 syrligt æble
1 tsk. finthakket rød chilipeber
1 dl græsk yoghurt 2%
1 spsk. mayonnaise
1 spsk. friskpresset limesaft
1 tsk. salt
1 tsk. peber
6 skiver rugbrød
4 skiver bacon til pynt

Hønsesalaten er også rigtigt god til
sandwich. Her kan I også forsøge jer
med asparges og vindruer i stedet
for æble og chili.

1. Tænd ovnen på 200 grader. Læg baconen
op på en bageplade med bagepapir.
2. Steg baconen, til den er sprød. Når den er
kølet af, bræk den i mindre stykker.
3. Kom kyllingefileter op i en gryde med
vand og bouillonterning.
4. Bring det i kog og lad kyllingen småkoge
i ca. 25 min.
5. Skær æblet i små tern.
Snit chili meget fint.
6. Vend det sammen med yoghurt, mayo,
limesaft, salt og peber. Smag til.
7. Tag kyllingen op og lad den køle af.
Skær den i små tern.
8. Bland dressingen med den
hakkede kylling.
9. Smør 6 skiver rugbrød med hønsesalat og
skær dem i kvarte.
10. Anret de 24 kvarte stykker rugbrød med
bacon på toppen.

FAR passer på den sprøde bacon,
og den varme kylling. Hjælper
med at snitte og pynte.
BARNET hakker tingene fint og
røre en skøn dressing. Pynter løs.

SYLTEDE RØDLØG
1 rødløg
½ dl æbleeddike
½ dl sukker
½ tsk. peberkorn
BØNNEPOSTEJ
1 dåse røde kidneybønner
10 g soltørrede tomater
2 spsk. olivenolie
2 spsk. balsamico
1 tsk. sød paprika
1 tsk. salt
1 tsk. peber
6 skiver rugbrød

FAR styrer foodprocessoren,
skærer rødløg i fine skiver og
passer på den varme eddike.
BARNET putter alle ingredienserne op i foodprocessor
og gryden.

SYLTEDE RØDLØG
1. Pil og skær rødløget i tynde skiver.
2. Kom eddike, peberkorn og
sukker i en gryde og bring det i kog.
3. Kog og rør, til sukkeret er opløst.
4. Kom rødløgene i gryden og bring det til
kogepunktet igen.
5. Hæld løg og sukkerlage i en skål. Lad det
trække et køligt sted, indtil det skal bruges
til pynt.
BØNNEPOSTEJ
1. Hæld vandet fra kidneybønnerne og put
bønnerne i din foodprocessor.
2. Tilsæt soltørrede tomater, balsamico,
olivenolie, paprika, salt og peber.
3. Blend det godt og grundigt, indtil det har
fået en ensartet cremet konsistens
4. Hvis I ikke har en foodprocessor kan I bruge en stavblender.
5. Smør 6 skiver rugbrød med bønnepostej og
skær dem i kvarte.
6. Anret de 24 kvarte stykker rugbrød med
syltede rødløg på toppen.

I kan sagtens krydre jeres postej med jeres
egne favoritter. Måske er I vilde med hvidløg og chili. I kan også prøve med andre
typer bønner – hvide og sorte.

4 æg
200 g hytteost
2 spsk. skyr
1 tsk. salt
1 tsk. peber
½ tsk. karry
½ tsk. sukker
2 tsk. citronsaft
6 stykker grove toastbrød
½ bakke karse til pynt
1 tsk. salt

Æggesalaten kan I også bruge
til sildemadden i jule- og påskedagene.
Prøv også at pynte med hakket forårsløg.
Det giver den lidt mere kant.

FAR styrer de varme æg og den
vilde blender.
BARNET hakker og pynter løs.

1. Varm vand op i en kasserolle.
2. Put æggene i og kog dem i
10 minutter.
3. Lad dem køle af i koldt vand.
4. Pil æggene og lad dem køle yderligere af.
5. Imens æggene koger, kan I ordne
dressingen.
6. Blend hytteost med skyr, salt, peber og
citronsaft. – enten med en stavblender
eller i en minimixer.
7. Tilsæt karry og sukker. Blend igen.
8. Skær de afkølede æg med æggedeleren.
Vend skiverne og skær igen til tern.
9. Bland æggene med dressingen.
10. Smør 6 skiver toastbrød med
æggesalaten og skær dem i kvarte.
11. Anret de 24 kvarte stykker
toastbrød med karse på toppen.

250 g varmrøget laks
½ æble
1 tsk. friskrevet ingefær
2 spsk. citron
1 tsk. salt
1 tsk. peber
½ tsk. paprika
½ dl mayonnaise
2 dl skyr
6 stykker grove toastbrød
½ potte dild til pynt

I må gerne udskifte laksen
med en anden røget fisk. I
kan også forsøge jer med skaldyr
eller blæksprutte.

FAR slapper pænt meget af
og sørger blot for at smage
den lækre ret til og holde
rivejernet, hvis der er brug
for det.
BARNET fixer hele baduljen
og rører den lækreste laksesalat i mands minde.

1. Skræl æble og ingefær og riv det fint
på et rivejern. Put det op i en skål.
2. Tag skindet af laksen og smuldr det
med fingeren. Bland det i skålen med
æble og ingefær.
3. I en anden skål blander I citron,
salt, peber, paprika, mayo og skyr.
Smag til.
4. Bland dressing med æble, ingefær og
laks.
5. Smør 6 skiver toastbrød med laksesalaten og skær dem i kvarte.
6. Anret de 24 kvarte stykker
toastbrød og pynt med dild på toppen.

