
    
    
Potatissoppa, 4Potatissoppa, 4Potatissoppa, 4Potatissoppa, 4----5 pers.5 pers.5 pers.5 pers.    
    
Detta behövs: 
1 tsk margarin 
10 cm purjolök i skivor 
4 skivor bacon i små bitar 
250 g riven potatis 
1 riven morot, va 75 g 
1 riven palsternacka 
1 l grönsaksbuljong gjord på tärning 
2 dl mellan – eller vispgrädde 
1 krm timjan 
1 tsk torkad körvel eller ett par färska blad 
ev lite salt och peppar 
 
Servering: 
creme fraiche 
färskt kryddgrönt, körvel eller persilja 
 
Gör så här: 
 
Fräs upp purjostrimlorna i lite fett, blanda i små bitar av baconen som inte ska 
ta färg. Blanda också i de rivna rotfrukterna. Späd med buljong och låt soppan 
koka ca 20 min på svag värme. Rör i grädde och timjan och sjud vidare på svag 
värme tills soppan är riktigt fyllig och krämig. Blanda allra sist i torkad eller 
färsk klippt körvel. Smaka av soppan med lite salt och peppar. Servera soppan 
rykande het med kall creme fraiche och kryddgrönt i varje portion. 
    

    
    
    
    
    
    



    
    
RågsiktskakorRågsiktskakorRågsiktskakorRågsiktskakor, 4 st, 4 st, 4 st, 4 st    
 
Ingredienser: 
50 g jäst 
50 g margarin 
5 dl mjölk 
1 msk salt 
1 dl sirap 
ca 15 dl rågsikt 
 
 
Gör så här: 

1. Smula ner jästen i en degbunke. 
2. Smält margarinet i en kastrull. Tillsätt mjölken och lår blandningen bli 

fingervarm (37 grader). 
3. Häll den fingervarma degvätskan över jästen och rör om tills jästen löst 

sig. 
4. Tillsätt salt, sirap och nästan allt mjöl. Spara lite mjöl till utbakningen. 
5. Låt degen jäsa övertäckt med bakduk, ca 50 min. 
6. Knåda degen smidig på mjölat bakbord. Ta lite mer mjöl om så behövs. 
7. Dela degen i 4 delar. Kavla ut till kakor och lägg dem två och två på två 

plåtar täckta med bakplåtspapper. 
8. Nagga kakorna och låt dem jäsa övertäckta med bakduk, ca 30 min. 
9. Grädda kakorna mitt i ugnen i 225 grader, ca 15 min eller tills de fått fin 

färg. 
10. Låt kakorna svalna på galler övertäckta med bakduk. 


