Lisa Lemkes lyxiga frukostrecept

Knaprig kanelmüsli
Gör gärna en dubbel sats av
denna goda müsli när du ändå är
igång – den är försvinnande god!
ca 8 portioner
3,5 dl havregryn
1 dl vetekli eller kruskakli
150 g grovhackade nötter
1 dl solrosfrön
1 dl pumpakärnor
100 g torkade tranbär
2-3 msk ljus sirap
1/2 dl vatten
2 msk rapsolja
1 msk mald kanel
Blanda alla torra ingredienser
utom tranbär. Rör samman
vatten, sirap och olja och blanda
med de torra ingredienserna.
Bred ut detta över en långpanna
klädd med bakplåtspapper.
Rosta i mitten av ugnen i ca 15-20
minuter eller tills müslin känns torr
och har fått fin färg. Rör om
några gånger under tiden så
müslin rostas jämnt. Rör ner de
torkade tranbären och låt müslin
kallna innan du häller den i en lufttät burk eller påse.

Saftiga filscones
Dessa goda scones är saftiga och
snabba. Vill du göra dem lite
matigare kan du byta ut hälften av
vetemjölet mot exempelvis rågsikt
eller grahamsmjöl.
6-8 st
50 g rumstempererat smör
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
½ tsk salt
2 dl Verum Hälsofil Naturell
1 dl solroskärnor
Till servering:
färskost
morotsmarmelad
Värm upp ugnen till 225 grader.
Skär smöret i tärningar och blanda
med mjöl, bakpulver och salt,
antingen i matberedare, eller för
hand. Tillsätt filen och mixa eller rör
ihop till en kladdig deg. Klicka ut 8
scones på en plåt med
bakplåtspapper, pensla med
vatten och strö över solroskärnor.
Grädda i mitten av ugnen i 10 –12 minuter tills de fått fin färg. Låt svalna något och
servera sedan med färskost och morotsmarmelad.

Fluffiga hallonpannkakor
Med hallonyoghurt i smeten får du
en lätt hallonsmak på
pannkakorna, vansinnigt gott!
ca 4 portioner
2,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
½ msk socker
½ tsk salt
1 msk nymalen kardemumma
2,5 dl Verum Hälsoyoghurt Hallon
2 msk smält smör
1 ägg
till servering:
färska bär
Blanda de torra ingredienserna till
pannkakorna och vispa först ner
yoghurten, därefter smöret och
sist ägget. Vispa tills du får en slät
smet. Pensla ett plättlagg eller en
stekpanna med lite matfett och
klicka ut ca ½ dl smet per
pannkaka. Grädda på
medeltemperatur tills de är
gyllenbruna på båda sidor.
Servera genast med färska bär.

Frukost trifle
Känns fil och flingor lite vardag?
Servera dem som en trifle där müsli,
fil och kanelstekta äppleskivor
varvas i höga glas. Perfekt för
brunchen!
4 portioner
4 dl valfri müsli
6 dl Verum Hälsofil Päron-KanelVanilj
2 äpplen, gärna syrlig sort
smör till stekning
1 msk mald kanel
Kärna ur äpplena och dela dem i
fyra delar. Skär varje del i tunna
skivor och stek dem mjuka i smör
och kanel. Låt dem svalna något
och varva sedan äpple, fil och
müsli i höga glas.

Fattiga riddare med bär och yoghurtkräm
Denna amerikanska klassiker är ett
perfekt sätt att ta tillvara på
dygnsgammalt bröd! Yoghurtkrämen
kan förberedas någon dag i förväg
och förvaras i kylskåp.
4 portioner
4 dl Verum Hälsoyoghurt Jordgubb
8 skivor vitt formbröd
4 ägg
1,5 dl standarmjölk
½ dl vetemjöl
½ tsk salt
smör att steka i
till servering:
färska bär, variera efter säsong
Låt yoghurten rinna av i en ren
kökshandduk som läggs i en stor sil.
Sätt silen ovanför en skål så att
vätskan från yoghurten kan rinna ner
i skålen. Låt yoghurten rinna av i ca 2
timmar i kylskåp tills du har en tjock
kräm kvar i kökshandduken. Lägg
krämen i en burk med lock och
förvara i kylskåp.
Skär eventuellt bort kanterna från brödskivorna. Rör samman ägg, mjöl, mjölk och salt
och låt gärna stå ca 20 minuter. Doppa brödskivorna i blandningen så de suger åt sig av
smeten och blir helt genomblöta. Stek skivorna i rikligt med smör i en stekpanna på
mellanvärme tills de är gyllenbruna på båda sidor.
Servera fattiga riddarna med yoghurtkrämen och färska bär.

