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Mjuk äppelpäppelpepparkaka 10 personer

Päppel? Tog med det mest för att det låter lite skoj och gör namnet till den här 
bokens längsta ord.

2 syrliga äpplen
3 msk koncentrerad äppeljuice
1/2 citron
0,5 msk + 75 g smör
Ströbröd
2 ägg
2 dl socker
1,5 dl filmjölk
3 dl vetemjöl
1,5 tsk bikarbonat
0,5 tsk malen kanel
0,5 tsk malen ingefära
1 tsk malda kryddnejlikor

Gör så här:
1. Skala och kärna ur äpplena. Skär i 0,5 cm 
skivor.
2. Puttra 5 minuter i en kastrull tillsammans 
med äppeljuicen. Det ska bli lite mosigt men 
bitarna ska fortfarande gå att urskilja. Smaka 
av med pressad citron så att det blir ganska 
syrligt. Ställ åt sidan så länge.
3. Smörj och bröa en kakform på 1,5 liter.
4. Smält 75 g smör och låt svalna.
5. Värm ugnen till 175 grader.
6. Vispa äggen och sockret poröst i en bunke. 
Rör i filmjölken.
7. Blanda mjölet, bikarbonatet, kanelen,  
ingefäran och nejlikorna i en egen bunke. Rör 
ner i äggsmeten så att det blandas ordentligt. 
Rör sedan i smöret och sist äpplena.
8. Häll i en kakform och grädda 55 minuter  
i nedre delen av ugnen.
9. Stjälp upp kakan på ett galler. Täck med  
en kökshandduk och låt svalna.

Tips:
Vill du tjäna några minuter så använd peppar
kaksmix. (Glöm inte att intjänade minuter ska 
förvaras mörkt och svalt.)
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”De flesta vill ju ha ett äppelträd.  
Det är som en stomme i trädgården.”

Det är en av de första riktigt kalla vinterdagarna. Zetas handelsträdgård söder om Stockholm 
har stängt för säsongen sedan några veckor. En brasa sprakar i vardagsrummet hemma hos ägarna 
Victoria och Rikard Skoglund. Hon skär upp bitar av äppelkakan som du hittar på nästa uppslag.

– Det är nästan skönaste tiden på året när Zetas är i vinterskrud även om det inte finns någon 
grönska. Det är så stillsamt, säger Rikard.

– Resten av året är det fullt ös. Hand i hand med inredning och matlagning har trädgårdsin-
tresset tagit ett jätteskutt de senaste åren.

– Fruktträd och bärbuskar har fått en renässans och de flesta vill ju ha ett äppelträd. Det bildar 
en stomme i trädgården, säger Rikard. Många ger bort ett träd i present eller som dopgåva. ”Famil-
jeträd” med flera olika sorter har blivit mycket populära.

– Några egna favoritäpplen?
– Jag håller på Amorosa och Katja, säger Rikard.
– Cox orange – för smakens skull! Jag bryr mig inte så mycket om hur de ser ut, säger Victoria.
Det går åt en hel del äppelkakor på Zetas – och mycket annat också.
– När vi öppnade fiket för några år sedan tänkte vi att det skulle räcka med att baka lite bullar 

och pajer men vi insåg snart att folk vill ha lunch också, säger Victoria. Det har blivit mycket mer 
än vi trodde och vi skulle egentligen behöva dubbelt så stort för att få plats med alla fikasugna.

Nu har ett anställt par hand om fiket men Victoria bakar gärna hemma.
– Äpplen funkar till så många olika bakverk – kaka, muffins, pajer, bullar – eller så struntar 

man i deg och ugnsbakar dem med smör och kanel. Men äpplen betyder vinterhalvåret för mig. På 
sommaren ska det vara bär, säger hon. 

– Det är som med blommor – inga pelargoner på vintern! Man ska inte fuska med säsongerna. 
Utom möjligen med semlor… äppelsemlor kanske vore något? 
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Victorias bjud-äppelkaka 10 personer

Degen:
3 dl vetemjöl
0,75 dl florsocker
2 ägg, gulorna
100 g smör
1 msk mjölk

Fyllning 1:
4 äpplen, gärna aroma eller cox orange
1 dl socker
0,5 dl vatten
1 vaniljstång
2 msk calvados
50 g smör

Fyllning 2: 
4 äpplen, gärna Ingrid Marie  
eller gravensteiner
2 msk smör
3 msk socker 
2 krm malen kanel

Gör så här:
1. Blanda ingredienserna till degen i en bunke 
och tryck ut den i en pajform med löstagbar 
kant (cirka 27 cm). Ställ i kylen minst 30 
minuter.
2. Värm ugnen till 200 grader.

3. Skala och kärna ur äpplena till fyllning 1. 
Skär dem i tärningar och lägg i en kastrull 
tillsammans med sockret och vattnet.
4. Snitta vaniljstången på längden och lägg 
den i kastrullen. Koka till äppelmos på låg 
värme, det tar cirka 5 minuter.
5. Ta upp vaniljstången och skrapa ner fröna i 
moset. Mixa i calvadosen och smöret.
6. Nagga botten på pajskalet med en gaffel. 
Tryck fast folie runt kanterna så att pajskalet 
inte glider ner. Förgrädda 12 minuter i ugnen.
7. Bred ut moset i det gräddade pajskalet.
8. Skala, kärna och skiva äpplena till fyllning 
2 tunt.
9. Smält smöret.
10. Lägg äppelskivorna i ett vackert mönster 
över hela pajen. Pensla med smöret, strö över 
sockret och kanelen.
11. Grädda cirka 30 minuter mitt i ugnen tills 
pajen fått färg.
12. Servera med vaniljsås eller glass.

Rikards äppeltips:
– Äppelträd ska beskäras men det betyder inte 
stympning. Jag blir ledsen när jag ser träd som 
liknar fågelskrämmor i en del trädgårdar. Man 
ska väl inte bara ha träden för frukten utan 
också för att de är vackra, säger Rikard.
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Must (och äppeljuice) är fräscht och läskande precis som det är. Men för dig som 
är äventyrlig – här är några varianter:

Äppel-värmare
1 liter äppelmust eller juice
3 cm färsk ingefära
2 kanelstänger
honung
eventuellt calvados eller rom

Gör så här:
1. Häll upp äppelmusten/juicen i en kastrull.
2. Skala ingefäran och skär i tunna skivor. 
Lägg den i äppelmusten/juicen tillsammans 
med kanelstängerna. Koka upp, ta av från 
värmen och låt dra några minuter.
3. Söta med lite honung om du tycker att  
det behövs.
4. Du kan antingen servera musten varm eller 
riktigt kall med isbitar. Sedan kan du också 
spetsa musten med något starkt. Calvados eller 
rom passar fint.

Tips:
Kardemumma och nejlikor är också trevliga 
mustkryddor. En splash bourbon–whiskey eller 
eau de vie funkar utmärkt som spetsning. 
Kombinationerna är nästan oändliga här.

Äppel–bubbel
2–3 cl kall äppelmust eller juice
1 dl kallt, enkelt, vitt  
och torrt mousserande vin

Gör så här:
1. Häll musten/juicen i glaset.  
Fyll upp med vin.
2. Servera på momangen.

Tips:
Det bästa till den här drinken är faktiskt kon-
centrerad äppeljuice. Det räcker med pyttelite 
i botten av glaset för att få fin äppelsmak på 
bubblet.

Äppel–te
2 dl äppelmust eller juice
1 tsk grönt te
1/2 lime

Gör så här:
1. Koka upp äppelmusten/juicen. Låt svalna 
någon minut. 
2. Brygg te som vanligt men med musten/ 
juicen i stället för vatten. Låt bara dra ett par 
minuter. Smaka av med lite pressad lime.
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