Rugbrød

gammelt brød kan få nyt liv
Ingredienser:
Daggammelt/tørt rugbrød
Lidt vand
1.

Fugt rugbrødsskiverne med lidt
vand på begge skiver (evt. med
en bagepensel eller en vandforstøver) og stabel skiverne
oven på hinanden som et helt
brød på en bagplade.

2.

Stil brødet i en forvarmet ovn
ved 160-170 grader. Bag brødet i 6-12 min. alt efter hvor
fugtig det er og hvor mange
skriver der er.

3.

Alternativt kan skiverne lægges
enkeltvis på en bagerist. Når
de sættes i ovnen hældes eller
sprayes der vand ind i ovnen,
som skaber damp. Giv brødet
5-7 min ved dette damp.

Fidusen er, at vandet skal skabe
væskebalance i brødet, så det igen
bliver blødt og med en sprød skorpe.
Server brødet lunt og lækkert som
et nybagt brød.

Velbekomme

Rugbrød

gammelt brød kan få nyt liv
Knækbrød
Ingredienser:
200 gram tørt rugbrød
2 dl vand
½-1 spsk. olie
½-1 tsk. salt
Evt. krydderier eller andet topping
1.

Alle ingredienserne koges til en
øllebrød.

2.

Smør øllebrøden jævnt ud på
et stk. bagepapir på en bageplade.

3.

Drys krydderier, salt, kanel sukker eller havregryn på knækbrødet eller bag dem som de
er.

4.

Bag knækbrødet i ca. 1 time
ved 160 grader.

5.

Knæk passende stykker eller
rids knækbrødet op inden det
bages så det til at knække i
”ens” firkanter.

Server det nybagte knækbrød som
et lækkert mellemmåltid med kold
smør, en god skive ost eller bare
som de er
Afkøl knækbrødene og opbevar
dem i en tæt beholder i 3-4 uger.

Velbekomme

Rugbrød

gammelt brød kan få nyt liv
Rugbrøds-crumble
En ”nærmest” sund kage som alle
kan lide. Det er en nem måde at få
brugt evt. ”kedelige” pærer og æbler samtidig med tørt rugbrød.
Ingredienser:
125 gram tørt rugbrød
100 gram sukker
125 gram havregryn
1 nip salt
80 gram smeltet smør
4 pærer, 4 æbler eller en anden
form for ”bage” egnet frugt. Frugtgrød er også super godt at bruge.
1.

Alle ingredienserne (IKKE frugten) kommes i en blender/
foodprocessor og blendes til en
løst sammenhængende masse.

2.

Smør et tærtefad med lidt smør
og fordel frugten her i og læg et
”låg” på af rugbrødscrumblen

3.

Bag kagen ved 150 grader i ca.
40 min.

Server den nybagte kage med iskold flødeskum, is eller en hjemmerørt creme fraiche.
Har I rabarber i haven er de også
super lækre i sådan en kage - husk
at drysse dem med lidt sukker.

Velbekomme

