
 

1 
 

Opskrifter til krebsegildet 

Vi har samlet vores bud på de bedste opskrifter til alt, der hører sig til det traditionelle kräftskiva. 

 

Hjemmelavet mayonnaise 

2 æggeblommer 

Nogle dl olie (jeg bruger rapsolie) 

1 tsk. dijonsennep 

1 tsk. eddike (jeg bruger lidt bearnaiseessens)  

1 tsk. citronsaft 

Salt og sort peber 

Hæld olien i en skål i en tynd stråle, mens du pisker kraftigt. Kom sennep, eddike, citronsaft og salt 

og peber i, imens du stadig pisker. Når mayonnaisen er lind, er den færdig.  

 

Västerbottenpaj 

Se opskrift i TORPARE august.  

 

Kantarellpizza 

2,5-3 dl mel (+ ca. 3 spsk. til når dejen skal trykkes ud) 

0,5 tsk. Salt 

1 tsk. Bagepulver 

2,5 dl tyrkisk yoghurt 

3 dl reven pizzaost 

1 kg rensede kantareller 

2-3 spsk. smør till stegning 

2 spsk. Purløg 

Havsalt  

Blend mel, salt og bagepulver i en foodprocessor. Tilsæt yoghurt og blend godt til ingredienserne 

samler sig til en dej. Tilsæt evt. lidt mere mel, men undgå at dejen bliver for fast.  
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Læg herefter dejen på smurt bagepapir. Drys lidt mel på dejen og tryk den ud med melede hænder 

til den har den tykkelse, du ønsker. Drys ost på og bag den i ovnen ved 250 grader i ca. 10 min. 

Kom herefter de stegte kantareller, lidt havsalt samt purløg på.  

 

Marängtårta 

I stedet for en marängtårta, kan du lave en pavlova, som er en variant af en marängtårta med en 

sej bund. 

6 æggehvider 

300 g sukker 

1 tsk. vaniljesukker 

1 tsk. hvidvinseddike 

5 dl piskefløde 

1,5 tsk. vaniljesukker 

Masser af bær (hindbær, brombær, jordbær, ribs, blåbær) 

Pisk æggehviderne stive og hæld sukkeret i lidt efter lidt, alt imens du stadig pisker. Tilsæt 

vaniljesukker og hvidvinseddike og pisk godt sammen. 

Kom det hele på en bagepapirsbeklædt bradepande og bag marengsen i en forvarmet ovn på 180 

grader. Skru med det samme ned til 150 grader. Bages i ca. 1 time og 15 min. nederst i ovnen.  

Pisk fløden til skum og tilføj vaniljesukker efter smag. Pynt den afkølede marengs med flødeskum 

og bær.  

 

Dildsnaps 

I flaske vodka (brännvin) 

Skallen fra 1 citron 

8 kviste dild 

Kom citronskal og dild i en flaske og hæld brännevinet over. Lad stå mindst en dags tid.  


