
12 Härliga pajer

Lax- och lökpaj med smak av wasabi
En krämig, lite lyxig paj med varmrökt lax, mycket gul lök och majonnäs.

1 dl grahamsmjöl
2 dl vetemjöl
75 g margarin
¾ dl keso eller kesella
½ tsk salt
½ dl kallt vatten

3 stora gula lökar
margarin att steka i
1 msk wasabi på tub
1 ½ dl majonnäs
2 dl mjölk
3 ägg
400 g varmrökt lax

4 port  Kör grahamsmjöl, vetemjöl, margarin, keso eller kesella och salt till en 
deg i en matberedare. Tillsätt vattnet och kör degen i ytterligare några sekunder. 
Tryck ut degen i en pajform och ställ den kallt i 30 minuter. Förgrädda pajskalet i 
10 minuter i 225 grader. Skär löken i ringar. Stek löken på svag värme i margarin 
i en stekpanna. Löken ska bli genomskinlig. Låt löken svalna något. Blanda lök, 
wasabi, majonnäs, mjölk och ägg i en bunke. Skär laxen i tärningar och blanda 
den försiktigt med det andra. Lägg alltsammans i det förgräddade pajskalet. 
Grädda pajen i 25–30 minuter.
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13Plats för rubrik
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29Kyckling & fågel

Kycklingpaj på mexikanskt vis
En fyllning med extra sting. Just att fyllningen är lite stark passar  
utmärkt tillsammans med ett snällt pajskal.

4 port  Kör vetemjöl och margarin i en matbere-
dare. Tillsätt vattnet och kör matberedaren i ytterli-
gare någon sekund. Kavla ut degen och lägg den i en 
pajform (det är lättast att kavla eftersom det är så lite 
deg). Låt pajskalet vila kallt i 30 minuter. Förgrädda i 
10 minuter i 225 grader. Hacka all lök till salsan. Fräs 
löken i olja i en kastrull. Tillsätt krossade tomater, 
tomatpuré, råsocker och lite cayennepeppar. Låt 
tomatsåsen småputtra i 5–10 minuter. Rensa kyck-
lingen och skär köttet i mindre bitar. Klipp baconet i 
bitar och skiva champinjonerna. Stek bacon och 
champinjoner i olja i en stekpanna. Tillsätt kyckling, 
salsa och Philadelphiaost. Låt alltsammans småkoka 
en stund. Avsluta med att tillsätta jalapeños. Häll 
fyllningen i pajskalet. Grädda i 15 minuter. Toppa 
med fint skurna tomater och gröna oliver.

2 ½ dl vetemjöl
75 g margarin
1 msk kallt vatten

1 gul lök
1 vitlöksklyfta
olivolja eller margarin att  
   steka i
3 dl krossade tomater
2 msk tomatpuré
1 msk råsocker
cayennepeppar

1/2 grillad kyckling
1 pkt bacon
ca 10 färska champinjoner
olivolja eller margarin att  
   steka i
200 g Philadelphiaost
1 tsk finhackad jalapeño

2 tomater
1 dl gröna oliver
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40 Härliga pajer

Kassler- och kronärtskockspaj
Kombinationen kassler och kronärtskockor 
i ett hasselnötssmakande pajskal smakar 
himmelskt.

3 dl vetemjöl
125 g margarin
1 krm salt
1 msk kallt vatten
1 dl hasselnötter

300 g kassler
1 burk inlagda kronärtskockor (t.ex. Zeta)
100 g färsk parmesanost

3 ägg
3 dl mjölk
salt och peppar

4 port  Kör vetemjöl, margarin och salt i en 
matberedare. Tillsätt vatten och hasselnötter och 
kör degen ytterligare någon sekund. Hasselnöt-
terna får inte finfördelas för mycket. Tryck ut 
degen i en pajform och låt den vila kallt i minst 
30 minuter. Förgrädda pajskalet i 10 minuter i 
225 grader. Skär kasslern i små tärningar. Låt 
kronärtskockorna rinna av. Riv parmesanen grovt 
på rivjärnet. Lägg kassler, kronärtskockor och ost 
i pajskalet. Vispa ihop ägg, mjölk, salt och peppar 
till en äggstanning. Häll äggstanningen över 
fyllningen. Grädda i 30–40 minuter, äggstan-
ningen ska ha stannat när pajen är färdig.

 Kassler- och kronärtskockspaj

 Grekisk lammpaj
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41Kött & chark

Grekisk lammpaj
Lammfärs är en favorit hemma hos oss. Här smaksätter jag lammfärsen 
med mynta och citron.

125 g margarin
3 dl vetemjöl
2 msk kallt vatten

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
olivolja eller margarin att steka i
400 g lammfärs
salt och svartpeppar
2 tsk finrivet citronskal
2 tsk torkad mynta
ca 16 svarta urkärnade oliver
75 g halloumiost

3 ägg
1 ½ dl vispgrädde
¾ dl turkisk yoghurt
salt och peppar

4 port  Kör margarin och vetemjöl i en matberedare. Tillsätt vattnet och kör 
alltsammans till en deg. Tryck ut degen i 6 småformar (drygt 8 centimeter i 
diameter) eller i en stor pajform. Ställ pajskalen kallt i minst 30 minuter. För-
grädda pajskalen i 10 minuter i 225 grader. Hacka all lök. Fräs löken i olja eller 
margarin. Tillsätt färsen och fräs den tillsammans med löken. Stek i omgångar 
om stekpannan är liten. Rör ner rivet citronskal och mynta. Skär oliverna i ringar 
och riv osten grovt. Vispa ihop ägg, grädde, turkisk yoghurt, salt och peppar till 
en slät smet. Fyll pajformarna med köttfärs, oliver och äggstanning i nämnd 
ordning och överst halloumiost. Grädda småpajerna i cirka 20 minuter och den 
stora i 30–40 minuter. Täck eventuellt med folie de sista minuterna.
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61Vegetariska pajer

Ost- och kumminpaj med färska fikon
Brödkummin och Västerbottensost är mycket gott tillsammans. Servera 
pajen med färska fikon.

125 g margarin
2 dl vetemjöl
1 dl grahamsmjöl
1 dl riven ost
2 tsk brödkummin
2 msk kallt vatten

4 dl riven Västerbottensost

3 ägg
3 dl mjölk
salt och peppar

6 färska fikon
½ rödlök
mâchesallad

4 port  Kör margarin, vetemjöl, grahamsmjöl, ost och brödkummin i en mat
beredare. Tillsätt vattnet och kör degen i ytterligare några sekunder. Tryck ut 
degen i en pajform. Ställ pajformen kallt i 30 minuter. Förgrädda i 10 minuter i 
225 grader. Låt pajskalet svalna något. Strö på Västerbottensosten. Vispa ihop 
ägg, mjölk, salt och peppar i en bunke. Häll över äggstanningen och grädda pajen 
i 35–40 minuter tills äggstanningen har stannat. Låt pajen svalna något. Garnera 
med fikon skurna i kvartar, rödlöksringar och mâchesallad.
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83Söta pajer

Kola- och bananpaj på mitt vis
En av de godaste dessertpajer jag ätit. Koka gärna den kondenserade 
mjölken dagen innan så att innehållet hinner bli riktigt krämigt.

200 g digestivekex
100 g smör
1 tsk kanel

1 burk kondenserad mjölk (finns bland bakingredienserna i din affär)
2 ½ dl vaniljyoghurt
2 bananer
2 dl hallon, gärna frysta

50 g riven mjölkchoklad

cirka 10 bitar  Börja med den kondenserade mjölken. Ta av etiketten, lägg 
burken i en kastrull och täck med vatten. Låt burken koka i 2 timmar. Fyll på med 
vatten allteftersom det kokar bort. Låt burken svalna, gärna över natten. Lägg 
digestivekexen i en matberedare. Smält smöret och tillsätt det tillsammans med 
kanel till kexen i matberedaren. Kör alltsammans i några sekunder. Tryck ut 
kexblandningen i en springform (med löstagbar kant), 24 centimeter i diameter. 
Öppna burken med den kondenserade mjölken och bred kolakrämen på kex-
bottnen. Värm krämen i en djup tallrik i mikron om den är för hård. Bred på ett 
lager vaniljyoghurt. Skär bananen i skivor. Toppa med banan och hallon i ett 
vackert mönster. Strö på mjölkchoklad.
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