5 Goda Julrecept
5 populära julrecepten från Nadjaskitchen.se

www.nadjaskitchen.se

Som tack till er fina följare och läsare av min blogg
Nadjaskitchen.se, kommer här en liten julgåva från mig:
en PDF-fil med 5 populära julrecept från bloggen som du
kan skriva ut, lägga i pärm och spara.
Jag är så innerligt tacksam för er, ni ger mig inspiration
och vilja att fortsätta med detta även efter 14 långa år.
GOD JUL!
Nadja

Innehållsförteckning
Julens kanelstjärnor
Pepparkaksmuffins
Saffranssmuffins
Adventspaj
Mjuk Saffranskaka

Julens Kanelstjärnor
Vackra glittrande kanelstjärnor är perfekt till advent eller
på julens kakbord, går att göra i förväg och frysa in.

Ingredienser:
Mördeg:
3 dl vetemjöl
3 msk strösocker
125 gram smör eller margarin
1 tsk vaniljsocker
1 äggula (spara äggvitan)
Garnering:
1 äggvita
2 tsk malen kanel
3 msk strösocker
Receptet ger mellan 35-50 stjärnor,
beroende på hur stort mått du använder

Gör så här:
Mät upp mjöl, socker, vaniljsocker och
smör i en matberedare/maskin. Mixa
kort och hastigt tills bara degen går
ihop.
Tillsätt äggulan och arbeta ihop det till
en deg. Ställ degen i kylen och låt det
stå kallt i 1 timme.
Sätt ugnen på 200 grader.
Dela degen på hälften och ställ tillbaka
den ena i kylen. Kavla den andra
halvan tunt på lätt mjölat bakbord. Ta
ut stjärnor med mått och lägg kakorna
på bakpappersklädd plåt.
Vispa upp äggvitan och blanda
samman kanel och socker. Pensla
kakorna med äggvitan och strö över
kanel- och sockerblandningen.
Gör samma sak med den andra
deghalvan.
Grädda i mitten av ugnen i cirka 5-8
minuter. Låt kakorna svalna innan de
läggs i tätslutande burk eller fryses in.

Pepparkaksmuffins
Dessa muffins har god smak av
pepparkaka och är snabba att göra.

Ingredienser:
2 ägg
2 dl strösocker
1 ½ dl mellanmjölk
100 gr smält smör/margarin
2 3/4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 ½ tsk ingefära
2-3 krm kryddnejlika
1 tsk kardemumma
2 tsk kanel
Receptet ger mellan 16 st muffins

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Vispa ägg och socker poröst.
Smält smöret, tag bort från
värmen och blanda i
mjölken.
Blanda ihop alla torra
ingredienser i en separat
bunke och blanda sedan ner
det i äggsmeten växelvist
med smör- och
mjölkblandningen.
Häll smeten i muffinsformar,
fyll formarna till 2/3 med
smeten.
Grädda mitt i ugnen i cirka
15 minuter. Känn gärna med
en sticka för att se ifall de är
klara.

Saffransmuffins
Dessa muffins har god smak av saffran
och är mycket snabba att göra.

Ingredienser:
125 gram rumsvarmt smör
eller margarin
2 dl strösocker
2 ägg
1 påse (0,5 g) saffran
4 ½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 dl mellanmjölk
ev. 1½ dl russin
Receptet ger mellan 16-20
stycken muffins

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Ställ ut muffinsformar på en
plåt.
Vispa smör och socker
poröst.
Blanda i ett ägg i taget och
blanda sedan ner saffran,
mjöl, bakpulver och till sist
mjölken.
Om du vill ha med russin så
kan du blanda in det också.
Fyll muffinsformarna upp till
3/4 med smeten.
Grädda i cirka 15 minuter
tills de får fin gyllene färg.
Känn gärna med en sticka
för att se ifall de är klara.
Ät och njut, de är jättegoda.

Adventspaj
En god syrlig paj som passar lika bra till
advent som på julens kakbord.

Ingredienser:
Pajdeg:
250 g mandelmassa
4 dl vetemjöl
200 gram smör eller
margarin
Fyllning:
400 g olika bär (hallon,
blåbär m.m.)
1 ½ msk potatismjöl
½ msk vaniljsocker
ev 3/4 dl strösocker
Receptet ger mellan 6-10 bitar

Gör så här:
Riv mandelmassan grovt och blanda
ihop den med mjölet.
Tillsätt margarinen som rä skuren i
bitar och arbeta snabbt ihop till en
deg. Låt degen vila kallt i 30 minuter.
Tryck ut cirka 2/3 av degen i en låg
pajform med löstagbar kant, ca 24
cm i diametern. Nagga botten med
en gaffel.
Förgrädda pajskalet mitt i ugnen
(200 grader) i knappt 10 minuter.
Blanda bären med potatismjöl,
vaniljsocker och eventuellt
strösocker och fördela det i
pajskalet.
Kavla ut resterande deg på ett mjölat
bakbord och ta ut stjärnor eller
annat julmotiv och lägg det ovanpå
bären.
Grädda mitt i ugnen i cirka 20
minuter.
Pudra pajen med lite florsocker strax
innan servering. Gott att servera till
är lite vaniljsås.

Mjuk Saffranskaka
En grymt god sockerkaka med smak av
julig saffran. En riktig favorit hos oss!

Ingredienser:
3 ägg
2 ½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
50 gram smör
1 dl mjölk
3 dl vetemjöl
2 tsl bakpulver
1 nypa salt
1 påse (0,5 g) saffran
ev lite kokosflingor till
formen
Receptet ger 1 sockerkaka

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader.
Smält smöret och tillsätt sedan
mjölken och saffranet. Låt det koka
upp. Tag av från värmen och låt det
svalna.
Vispa ägg, strösocker och
vaniljsocker vitt och poröst.
Blanda sedan ihop smeten med
smörblandningen, lite i taget.
Blanda ihop vetemjöl, bakpulver och
salt. Vänd försiktigt ner det i smeten.
Smörj och bröa en sockerkaksform,
gärna med kokosflingor.
Fyll formen med smeten och grädda
kakan mitt i ugnen i cirka 25-30
minuter. Känn gärna med en sticka
så att den inte är kladdig.
Låt kakan svalna något innan den
stjälps upp på ett serveringsfat.

