
Spårarnas matlagningsbok
Pizza på stormkök 2 pers
Deg:
Vetemjöl 5 dl
Bakpulver 2 tsk
Salt 1 tsk
Olja 2 msk
Vatten 1 ½ dl
Blanda och knåda till en deg. 
Lägg på tomatsås och valfri top-
ping. 
Ner i pannan på stormköket och 
använnd hajkbrickan som ett lock.

Tomatsås:
Tomatpuré 4 msk
Vatten 1 ½ dl
Vitlök 1 pressad
Salt ½ tsk
Svartpeppar 1 krm
Oregano 1 msk
Olja 1 msk
Blanda samman allt, kan förkokas 
i en kastrull.
+ valfri topping på pizzan!

Pinnbröd
Du behöver:
8 dl vetemjöl
3 dl vatten
2 krm salt
4 krm bakpulver (valfritt)
Tillbehör: smör

Gör så här:
Blanda salt, bakpulver och mjöl i 
en bunke  eller påse och späd med 
vatten till en fast men formbar 
deg. När du fått en bra deg är det 
bara att börja grilla!

Krabbelurer ca 12 st
Du behöver:
1 1/2 dl strösocker
4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
2 1/2 dl mjölk
2 ägg
2 msk smör

Så här gör du:
Blanda socker, mjöl, bakpulver 
och vaniljsocker i en bunke.
Vispa ner mjölken till en slät 
smet och rör ner äggen.
Stek plättarna i smöret i en 
stekpanna eller en plättlagg.
Gärna över öppen eld!
Servera krabbelurerna med lite 
sylt eller äppelmos och gärna 
vispad grädde.



Blåbärspaj på elden
Du behöver:
125 gram margarin
2 dl mjöl
1 dl socker + 0,5 dl socker för 
blåbären
450 g blåbär
1 tsk vaniljsocker
1 msk potatismjöl

Gör så här:
Blanda margarin med mjöl, va-
niljjsocker och socker i en bunke 
för pajdegen. Rör sedan ihop 
blåbär, potatismjöl och socker i en 
skål. Lägg allt i en kastrul över 
elden eller på en muurikka. Vänta 
tills degen är gyllenbrun, den 
ska vara i små smulor runt blåbä-
ren. OBS! Det kan behövas extra 
mycket smör för att inte bränna 
fast pajen.

Blir ca 10 lagom hamburgare.

Ni behöver en stor skål, en liten 
skål, två saker att röra med (till 
exempel skedar) och måttenheter. 
Även en kniv och en skärbräda, se 
till att ni kan lägga grönsakerna 
någonstans.

Börja med att tvätta händerna!

Det här behöver du för att göra
 hamburgarna:
1 kg Nötfärs
1 teskedar salt
2 kryddmått peppar
2 matskedar lökpulver
6 teskedar grillkrydda
Lägg nötfärsen i en skål. Strö 
över kryddan. Blanda alltsam-
mans till en jämn kladdig smet.
Skölj och skär sedan upp 
grönsakerna.

För att göra dressingen behöver 
du:
1 dl crème fraiche
2 dl majonnäs
 ½ dl bostongurka
1 dl chilisås
Blanda crème fraiche, majonnäs, 
bostongurka och chilisås. Klart!

Hamburgare och dressing

Tzatziki
Du behöver:
1 gurka
1/2 tsk salt
1 vitlöksklyfta
3 dl yoghurt
1 msk oregano

Gör så här:
Skala, kärna ur och riv gurkan grovt 
på ett rivjärn. Blanda med salt och 
lägg den i ett durkslag ca 15 minuter. 
Skala och riv vitlöken. Krama ur 
gurkan ordentligt. Blanda gurka, 
vitlök, oregano & yoghurt.

Cowboygryta med 
tacochips 4 pers
Du behöver:
500 gram köttfärs 
1 påse tacochips
1 msk Taco spicemix
2 dl crème fraiche
1 styck gul lök
Salt & peppar
1 grönsaksbuljongtärning
200 gram majskorn
Ris

Gör så här:
Hacka lök. Fräs färsen och 
löken i smör.
Smula över buljongtärning, 
tacokrydda och hälften av 
crème fraichen. Späd med lite 
vatten och låt puttra några 
minuter. Häll i majs och sma-
ka av med salt och peppar. 
Servera med tortillachips, ris, 
grönsaker och crème fraiche.
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OSTSOPPA MED PASTA
Skippa baconet så har du en 
vegetarisk måltid.
Det här behöver du :
1/2 riven gul lök
5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
5 dl grädde
1 tub med valfri smaksatt mjukost
1 tsk sambal oelek 
3 dl okokt pasta
salt & peppar
2 pkt bacon
(alternativt lägg till 200 g majs och 
valfri mängd frysta morötter)

Serveras med gott bröd

Gör så här :

Hetta upp en kastrull med olja 
och fräs löken, häll i vatten, 
grädde och buljongtärning,
låt sjuda upp. Under tiden kokar 
du pastan al dente, och klipper ba-
conet och fräser det knaperstekt 
och lägg på hushållspapper. ( Bara 
för att flottet ska innan av). Tryck 
ut mjukosten och sänk värmen på 
spisen.  När osten smält ner i sop-
pan, den ska inte koka , så vänder 
du ner pastan. Smaka av med salt 
och peppar & kanske lite sambal 
oelek om ni önskar mer hetta. 
Toppa med knaperstekt bacon och 
servera med något gott bröd.



Du behöver:
2 paket smultronkex
200 g Philadelphiaost
400 g mjölkchoklad
8 portioner av chokladpuddings-
pulver
1 liter mjölk
1 paket chokladkakor
Citronmeliss
Grillpinnar

Blanda Mandragora Pulveris (2 
paket krossade smultronkex för 
mugglare) med 200 g Philadel-
phiaost. Forma smeten till små 
mandragoror. Trä varje mandra-
gorora på en pinne så att pinnen 
går ut genom huvudet och sticker 
upp en bit ovanför mandragorans 
huvud. Tvätta händerna.

Hämta en liten kastrull och 2 
djuptallrikar. Djuptallrikarna 
ska vara tillräckligt stora för att 
kunna läggas ovanpå kastrullen 
utan att ramla i.

Bryt 400 g choklad i bitar och 
lägg lika mycket i varje djuptall-
rik.

Fyll kastrullen till hälften med 
vatten. Ställ kastrullen på spisen 
och placera en djuptallrik ovanpå. 
Koka upp vattnet och rör i chokla-

den tills den smälter. Smält nästa 
tallrik med choklad på samma 
sätt.

Doppa era mandragoror i chok-
laden tills de är helt täckta av 
choklad.
Ställ mandragororna lutade på 
sina pinnar i ett glas och ställ 
dem i kylskåpet så att chokladen 
stelnar.

Blanda allt Humus Pulveris (8 
port chokladpuddingspulver för 
mugglare) med 1 liter mjölk, 
vispa noga. Häll Humus Pulveris 
blandningen över mandragororna 
så att de täcker hela mandragoran. 
Ställ mandragororna i kylskåpet.

Krossa chokladkakorna på valfritt 
sätt (utan att det blir smulor över-
allt). Ta ut mandragororna, strö 
över de krossade chokladkakorna.
Stoppa ned ett citronsmeliss blad 
vid den uppstickande pinnen. 
Färdigt!

Plantera Mandragoror


