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Forord
Da jeg besluttede mig for at skrive denne bog,
havde jeg en helt anden bog i tankerne. Den
skulle handle om skandinaviske kopper fra
1950’erne til 1970’erne. Fulgt af enkelte
bageopskrifter fra Danmark, Norge og Sverige.
Men det viste sig, at der var en helt anden bog i
mig, som insisterede på at komme ud. Langsomt
erobrede opskrifterne bogen.
Kopperne spiller stadig en stor rolle. Det er dem,
som bringer os rundt i Skandinavien. De er med til
at sætte en stemning omkring bordet. Ingen kager
og brød uden kaffe eller te. Men informationen
om kopperne er ikke så omfattende, som jeg først
havde i tankerne. Det hører til i en anden bog. Her
er det opskrifterne, som er i centrum.
Det har været sjovt at dykke ned i den
skandinaviske kagetradition. Lære de andre
skandinaviske landes kager at kende. Kager, som
jeg helt sikkert kommer til at bage igen og igen.
Det håber jeg også, at du gør, og jeg ønsker dig
rigtig god fornøjelse i køkkenet.

Om opskrifterne
Det skal være nemt at bage i en travl hverdag.
Derfor er størstedelen af opskrifterne lige til at gå
til. De kræver hverken alverdens ingredienser eller
det store udstyr. Nogle af arbejdsgangene er delt
op over flere dage. Så kan du altid lige klemme lidt
bagning ind, når du har en halv time. Det er
sådan, jeg selv finder tid til at bage.
For eksempel koldhæver jeg altid mit gærbrød. Så
kan jeg lægge dejen om aftenen og bage næste
dag. Derudover giver det en bedre krumme i
brødet og en mindre smag af gær. Det betyder
ikke, at du ikke kan bage samme dag, du lægger
dejen. Hver opskrift på koldhævet gærbrød kan
også hæve varmt. Tilsæt dobbelt så meget gær og
lad dejen hæve tildækket på køkkenbordet ½ time,
inden du former brødet, og lad det efterhæve
yderligere ½ time.
Småkageopskrifter giver ofte alt for store
portioner til en moderne husholdning, men en
fast småkagedej kan fryses. Lav mindre ruller og
frys nogle af dem. Så kan du bage en portion, når
du har tid. Eller lige inden gæsterne kommer.

Opskrifterne er lagt ind i temaer for at give bogen
nogle rammer. Det overordnede tema er
Skandinavien, men opskrifter vandrer let over
grænser. Kriteriet har været, at opskrifterne er
velkendte i Skandinavien, og at vi har taget dem til
os som vores egne.
Alle opskrifterne er bagt med danske
ingredienser. Det betyder, at jeg i enkelte tilfælde
har ændret lidt på den oprindelige opskrift. Hvert
skandinavisk land har nogle særegne
ingredienser, som ikke er tilgængelige i de andre
lande, men alle opskrifter kan tilpasses.
Det vigtigste ved bagning er at kende sine
ingredienser og sin ovn. Indimellem kræver det et
par gange at få en opskrift til at blive helt perfekt.
Det er en del af det. Især kan mel være meget
forskelligt. Selv inden for det enkelte lands
grænser. Jeg har mine favoritter, som fungerer for
mig, men prøv dig frem. Brug i første omgang det
mel, du plejer at bruge.

Når det kommer til ovne, har jeg to, som fungerer
vidt forskelligt. Efterhånden ved jeg, at den ene
skal stå lavere end den anden. Lær din ovn at
kende og brug så temperaturindstillingerne i
opskrifterne vejledende.
Det skal ikke kun være nemt at bage, men også
sjovt. Det er tilladt at eksperimentere og tilpasse
opskrifter. Skifte ingredienser ud med noget
andet. Så længe du ved, hvad ingredienserne gør
for bagningen.
Erfaring kommer ved at prøve igen og igen og ved
at lytte til andre. Mange af de tip, du får i bogen,
har jeg samlet sammen over mange år. De er til
stor glæde for mig, og nu håber jeg, at de også vil
være det for dig.

Kaffe under mirabelletræet
Efter en lang vinter er de første forårsdage en
åbenbaring. Så snart solen skinner, og
temperaturen stiger, skynder vi os ud. På en god
forårsdag er noget af det bedste at drikke kaffen i
haven. Gerne under mirabelletræet med udsigt til
et hav af narcisser. Det er skønt at sidde lige midt
i foråret med alle sanser åbne.
Opskrifterne er alle danske. Nogle af dem er
moderniseret. Andre er egnsspecifikke. De fleste
af dem er helt traditionelle.
Bordet er dækket med stellet Partyline fra danske
Knabstrup. Et rustikt spisestel fra anden halvdel
af 1970’erne. Designet af Inger Persson.

Et dansk kaffebord starter med bløde, luftige
boller smurt med smør – helt ud til kanten. Glem
alt om den slanke linje og nyd det.

Bløde boller (12 stk.)
Opskriften herunder er en grundopskrift, som du
kan variere i det uendelige. Prøv for eksempel at
tilsætte kardemomme eller rosiner og sukat.
Senere i bogen møder du opskriften igen, når vi
når til svenske semlor, kanelboller og luciabrød.
● 20 g gær
● 1 æg
● 1 dl sukker
● 2½ dl mælk
● ½ tsk salt
● ca. 600 g hvedemel
● 100 g smør
● 1 sammenpisket æg til pensling

Smuldr gæren ned i en skål og rør den med ægget
og 1 spsk sukker. Rør mælk og resten af sukkeret
i. Tilsæt mel blandet med salt lidt efter lidt, til du
kan ælte dejen. Tag eventuelt lidt olie på
hænderne, så slipper dejen nemmere. Lad dejen
hvile 10 minutter. Imens skærer du smørret ud i
tynde skiver og lader dem blive bløde.

Drys mel ud på bordpladen, tag dejen ud af skålen
og klap den, så den er så flad som muligt. Fordel
smørskiverne oven på dejen og ælt dem ind i
dejen ved først at folde dejen nogle gange. Ælt, til
den har optaget alt smørret og er glat og blød.
Drys eventuelt med mere mel undervejs, hvis
dejen er meget fedtet. Når du tilsætter smørret på
denne måde, får du florlette boller, som næsten
letter fra tallerkenen.
Rens skålen og sæt dejen tildækket i køleskab til
næste dag (maks. 18 timer).
Tag dejen ud 1 time før, du vil bage. Lad den først
stå ½ time, til den har vænnet sig til temperaturen. Tril dejen til en lang rulle, som du skærer op i
12 stykker. Form bollerne, læg dem på en
bageplade og lad dem hæve ½ time.
Pensl bollerne med pisket æg og bag dem midt i
ovnen ved 225 °C i ca. 10 minutter. Lad dem
herefter afkøle.
Tip:
Tilsæt 1 tsk kardemomme, så har du også dej
til at lave svenske semlor på side 42.

Læs mere om bogen på
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