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Svamp- och spenatpaj ~1msk smör eller
4 port. margarin

1/2 tsk salt
1 term vitpeppar
riven muskotnöt
250 g färska champin-
joner
1 msk smör eller
margarin
2 msk vetemjöl
2 dl mjölk
1/2 tärning grönsaks-
buljong
1/2 dl creme fraiche
1 1/2 dl riven ost
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar
soya efter smak

Pajdeg:
100 g smör eller margarin
2 1/2 dl vetemjöl
1msk vatten
Finfördela fettet i mjölet och till-
sätt vattnet. Arbeta snabbt ihop
degen och låt den vila minst en
timme i kylskåpet.

---- Fyllning:
~ 1 kt. djupfryst '
• bladspenat

250 g

200 g färska c'bampinjOner
2 msk smör eller margarin
2 msk mjöl
2 dl mjölk
1 dl grädde
1/2 krm svart- eller vitpeppar
1/2 tsk salt eller 1-2 tsk soya
ev. 1msk portvin

Kavla degen tunt. Klä en pajform (22
cm diameter) med degen. Nagga bot-
ten. Förgrädda pajen i nedre delen av
ugnen i 200°C i 10 minuter.
Fyllning: Grovhacka den halvtinade
spenaten. Fräs den i matfett så att vät-
skan försvinner. Krydda lätt med salt,
peppar och muskot. Fräs svampen i
matfett, strö över mjöl och rör om väl.
.Späd med mjölken, rör ner buljongtär-
ningen och låt stuvningen koka i 'ca 5
minuter. Rör om under tiden. Tillsätt
crerne fraiche. Smaka av med kryddor-
na och soya. Lägg spenaten i pajskalet,
häll svampstuvning över och strö över
osten. Grädda i 200°C, 20-25 minuter i
nedre delen av ugnen.

Ansa och skiva champinjonerna och
fräs dem. i matfett tills vätskan kokat
bort. Strö mjölet över champinjonerna
och rör om. Späd med mjölk och
grädde. Koka på svag värme ca
10 minuter. Smaka av med peppar,
salt eller soya. Tillsätt ev. portvin. Ser-
vera stuvningen i krustader, som fyll-
ning i crepes eller på varm smörgås.
Tips: Vill man' istället göra en cham-
pinjonsås tillsätts ytterligare 1 dl mjölk
eller buljong.

Fyllning
till bakad po
Räcker till ca 4 potat~~~
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150 gfärska champinjo..l'l~
2 dl gräddfil
100 g salami, strimlad



250 g färslea, skivade, champinjoner
1 guU6k, hackad
1 msk' smör eller margarin
J burk krossade' tornater
1/2 dl chilisas ~'.,'o . ,
l:3-4-mskfärsk basilika, hackad
1/2~1tsk oregano eller timjan
1/2'tsk salt
{::2 krin groomalensnartpeppar
2pressade vitlöksklyftor'
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Festlig 7cH'ampinjonsoppa
4 pOIt,;" "";:1. ~ -: .
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4,OOgfijrska champinjoner
1 gurtök n' or:

1-2 mse-smors«
3,msk vetemjål

2 grönsaksbutjOng-
tärningar
8 dl vatten
2dlgrddde

'ev. 1 msk sherry
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200 g färska champinjoner
1-2msk smör
1 msk hackad lök
1/2 krm svartpeppar

200 g färska
champinjoner

1/2 kruksallat
1 dl salladsskott
200 g gurka
12 st cocktailtomater

1 krm salt
1 dl Vispgrädde
2 stora ägg

iriGa alla ingredienser.
'1!pota,tisen och garnera
• med färsk timjan.

Ansa och skiva champinjonerna. Fräs champin-
jonerna i smöret. Kör champinjonerna i mixer
tillsammans med kryddorna. Späd med gräd-
den och tillsätt äggen. Häll smeten i väl smorda
portionsformar och grädda i 150°C i ca 40
minuter, i nedre delen av ugnen. Låt moussen
svalna, lossa kanterna försiktigt och stjälp upp.
Servera med hackade valnötter.

Dressing:
3 msk olja
1 1/2 msk vinäger
1 msk vatten

i.

1 krm sa" e,

1 tsk fransk seftCIjX.
1pressad vitlöksklyfta
svartpeppar

Blanda dressingen. Borsta och
skiva champinjonerna. Skär
gurkan i stavar och halvera toma-
terna. Riv sallaten i mindre bitar.
Blanda samman alla ingredienser,'
Servera med dressing och grovt
bröd,



Svamppytt 4 port.
200 g färska
champinjoner
200 g ostronskivling
2gula lökar
200g squash

'kl dlgrovt riven rotselleri

'2msk smör eller
margarin
1. tsk salt
1-lerm grovmalen
svartpeppar
l.dl'finbacleadpersilja

Falska sniglar 2,_port.
12 st:chamjJinjonhauar - ~
3presiade l)itlöksklyftor
.2 msk finhackad schalottenlök
2 rrisksmör
3 msk jJeriilja -: .• • "
:2 skivor vitt bröd i smulor c.;.-

Ansa grönsakerna, Borsta svamp~n och.skölj squashen.
Hacka lök, svamp och squash. Skala och rivrotselle.rin
grovt. Börja med atr steka löken och lägg sedan ("
svamp, och selleri. När det mesta vattnet från svampen
är borta läggssquashen i. Smaka av med Jrryddorna n

och strö över persiljan vid serveringen.

Gratinerad champinjonmacka
4 skivor vitt bröd
5ntsksmör
2 pressade vitlöksklyftor
.1/2 dl leiippt.persiija "
150-200 gfårska skivade' champinjoner

Blanda smör med vitlök ..och persilja. Bred
hälften-på brödet. Täck rejält med champin-
joner.Klicka på resten av smöret.- '_' .;.
Gratinera ca 10 minuter j 225°(:.


