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Dette opskrifthæfte er blevet til i samarbejde med Valsemøllen. Temaet for
hæftet er sommer-bagværk, og du kan finde lækre opskrifter på både kager og
brød, der gør sig perfekt til sommerens komsammener eller festligheder. Alle

råvarer er nøje udvalgte og sæsonbetonede. Velbekomme og hav en herlig
sommer!

Det flotte service i hæftet er fra RICE BY RICE

Welcome Summer!
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Blåbær-crumblebar

Scones med sommerbær

Fersken & hindbær pie

Jordbærsnegle

Hindbær/citron barer

Sensommertærte med brombær, blåbær & figen

Foccacia med rosemarin

Pizza med fersken, squash & pesto

Squash tærte

 
 
 





Blåbær-Crumblebar
Denne  crumblebar med blåbær er
både nem at bikse sammen og
samtidig yderst smagfuld. Det
syrlige, bløde bærlag skaber en herlig
kontrast til den knasende crumble. 

Dej:
400 g kagemel fra Valsemøllen
100 g rørsukker
100 g brun farin
1 tsk bagepulver
1 stort æg 
1 nip salt
225 g kold smør

 
Fyld:

500 g blåbær - friske eller optøet
fra frost
100 g rørsukker
skal fra 1 øko citron
saft fra 1/2 øko citron
1 spsk majsstivelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tænd ovnen på 190 grader.
 
De tørre ingredienser blandes sammen i en skål. Smørret skæres itu
og smuldes i melblandingen med fingrene. Ægget blandes i og
dejen samles hurtigt. 
 
Et ovnfast fad beklædes med bagepapir, og halvdelen af dejen
presses fast i bunden.
 
Blåbær blandes med citronskal og citronsaft og herefter med sukker
og majsstivelse. Hæld blandingen på bunden.
Resten af dejen smuldres over.
 
Bages i ovnen i ca. 45 minutter, indtil kagen er gylden. Lad kagen
køle i mindst 20 minutter, inden den skæres ud i barer og serveres. 
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Scones med sommerbær

115 g kold smør
400 g kagemel fra Valsemøllen
50 g sukker
 1 5 g bagepulver 
korn fra 1 vaniljestang
1 nip salt
1 dl kærnemælk
100 g hvid chokolade
170 g blandede bær
skal fra 1 øko citron
1 æg + 1 blomme
 
130 g flormelis
1 1/2 spsk citronsaft
1 1/2 spsk vand
Evt. birkes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tænd ovnen på 200 grader.
 
Smør smuldres i melet.
Sukker, vaniljekorn, salt og bagepulver tilsættes og røres sammen.
Æg og kærnemælk blandes sammen og blandes forsigtigt med
melblandingen sammen med bær og hvid chokolade.
 
Arbejd ikke for meget med dejen. Den behøves ikke hænge
sammen.
Vend blanden ud på et meldrysset bord og pres den sammen til en
nogenlunde sammenhængende masse med en tykkelse på ca. 1,5
cm.
Tryk scones ud med en udstikker eller et glas og kom dem på en
bageplade med bagepapir. 
Pensl dine scones med lidt kærnemælk og bag i ca. 15-20 minutter
til de er gyldne. 
Bland glasuren og pynt de afkølede scones.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En smørfyldt scone er i sig selv super
lækker at sætte tænderne i. Forestil
dig så en scone fyldt med saftige
sommerbær toppet med en
citronglasur med syrlige toner...
Velbekomme!
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Mørdej:
300 g kagemel fra Valsemøllen
1 spsk sukker
1/2 tsk salt
225 g kold smør
0,75 dl kold vand
 
Fyld: 
8-10 ferskener
1125 g hindbær
150 g sukker
skal fra 1 øko citron
saft fra 1/2 citron
3 spsk majsstivelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bland mel, sukker og salt i en skål, skær smørret itu og smuldr det
i melblandingen.
Tilsæt vand og saml hurtig dejen. Del dejen i to, pak dem ind i
husholdningsfilm og sæt dem på køl i mindst 30 minutter. 
 
Skær imens ferskenerne i skiver. Fersken og hindbær blandes
herefter med sukker, citronskal og saft, og majsstivelse. 
 
Tænd ovnen på 180 grader.
 
Rul halvdelen af dejen ud, så den passer i dit smurte tærtefad.
Hæld fyldet i. Rul den anden halvdel af dejen ud, og skær ud i dit
ønskede mønster. Pynt din pie med dejen og bag herefter i ovnen
i ca. 1 time eller til din pie ser gylden og lækker ud. Lad pie'en hvile,
inden den serveres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fersken & Hindbær Pie
Sprød mørdej med sødt og saftigt
fyld af solmodne ferskener og
hindbær. Den smager simpelthen
bare af sol og sommer! Servér med
flødeskum eller en fed creme fraiche
- Eller endnu bedre: 
En iskold kugle vaniljeis!
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Dej:
25 g gær
2 dl mælk
500 g Øko Hvedemel fra
Valsemøllen
100 g sukker
125 g blødt smør
1 æg
1 knivspids salt
 
fyld:
275 g jordbærsyltetøj
et par håndfulde friske jordbær
skåret i tern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lun mælken og opløs gøren heri. Tilsæt salt og sukker og rør rundt.
Tilsæt ægget og rør det godt ud. 
Tilsæt mel og ælt dejen godt. Herefter tilsættes det bløde smør,
som æltes godt ind i dejen. Dejen æltes i ca. 10 minutter til den er
blank og glat. Lad den hæve i ca. 1 time.
 
Når dejen er hævet, rules den ud til et rektangel og smøres herefter
med jordbærsyltetøj og drysses med jordbær. Rul dejen sammen
på den lange ende og skær herefter rullen ud i snegle på 2-3 cm
tykkelse. Placér sneglene i et smurt ovnfast fad forholdsvist tæt,
dog med plads til, at de kan hæve yderligere. 
Lad sneglene hæve i ca. 30 minutter.
Tænd ovnen på 200 grader.
 
Bag sneglene i ca. 15 minutter. Når sneglene er nogenlunde
afkølede pyntes de med glasur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbærsnegle
Er der noget, der for alvor skriger
SOMMER, så er det solmodne jordbær.
Du kender sikkert den klassiske
kanelsnegl. Her er fyldet byttet ud med
jordbær, og mums hvor er det altså en
lækker kombination! Bag sneglene i en
form tæt sammen, så undgår du tørre
kanter.
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Nederste lag:
220 g smør
60 g sukker
170 g kagemel fra Valsemøllen
1 tsk vaniljeekstrakt
et nip salt
 
Øverste lag:
350 g hindbær - enten friske eller
optøet fra frost.
150 g sukker
160 g citronsaft
2 spsk citronskal
3 æggehvider
1 æg
85 g kagemel fra Valsemøllen
et nip salt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smørret skæres i små stykker og blandes med sukkeret. Tilsæt
vanilje og derefter mel og salt. Bland sammen indtil til dejen har
samlet sig. Pak dejen i folie og stil på køl i en halv times tid.
Tænd ovnen på 175 grader.
Tag dejen ud af køleskabet og rul den ud, indtil den passer i en
firkantet springform på ca. 20 x 30 cm.
Bag i ovnen i 20-25 minutter til overfladen er let gylden.
 
Imens bunden er i ovnen, laver du øverste lag:
Put alle ingredienser i en blender og blend godt til massen er
jævn. 
Det gør ingenting, at den er forholdsvist flydende. Den sætter sig i
ovnen.
Når bunden er bagt færdig, hælder du massen ovenpå bunden og
bager i ovnen i ca. 25-30 minutter.  
Når kagen er færdigbagt, skal den på køl, indtil den er
gennemkold. Herefter kan den skæres ud i kvadrater, eller hvilken
form man nu ønsker.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hindbær/Citron barer
Syligheden og friskheden i disse
barer gør simpelthen, at man altid
liige har plads til et stykke - Uanset
hvor opfyldt af grillmad man så ellers
måtte være.
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Mørdej:
300 g Øko Hvedemel fra
Valsemøllen
150 g kold smør
100 g flormelis
1 æg
 
Fyld:
250 g marcipan
100 g sukker
100 g blødt smør
75 g Øko Hvedemel fra
Valsemøllen
2 spsk fløde
1 1/2 vaniljesukker
2 æg
En stor håndfuld af både brombær
og blåbær
2 figener i tern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smuldr ituskåret smør i melet. Bland herefter med flormelis og
saml til sidst hurtigt dejen med ægget. 
 
Tænd ovnen på 175 grader.
 
Riv marcipanen og rør sammen med smør, sukker og fløde. Rør
æggene i et af gangen. Mel og vaniljesukker røres i.
Mazarinmassen hældes i tærten. 
 
Fordel bær og frugt oven på mazarinmassen og tryk den lidt ned i
massen. 
 
Bag i ovnen i 45-50 minutter.
 
Afkøl inden servering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensommertærte med 
brombær, blåbær & figen

Sprød mørdej, blødt mazarinfyld og
små bomber af brombær, blåbær og
figen. Oh Happy Day!
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400 g Tipo 00 mel fra Valsemøllen
100 g Grahamsmel fra Valsemøllen
4 dl vand
20 g gær
1 tsk salt
0,5 dl olivenolie
 
Topping:
Havsalt
Olivenolie
Frisk rosemarin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opløs gæren i vandet. Tilsæt salt og olivenolie. Ælt herefter melet
ind i dejen og ælt den i ca. 10 minutter, til den er blank og glat. Lad
dejen hæve i 1 time.
 
Tænd ovnen på 200 grader varmluft.
 
Smør et ovnfast fad med olivenolie og put dejen i. Lad dejen hæve i
yderligere 30 minutter. Pres nu dine fingre ned i dejen, så der
skabes små fordybninger. Dryp med rigelig olivenolie samt havsalt
og rosemarin. 
 
Bag i ovnen i ca. 20-25 minutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foccacia med rosemarin
Foccacia er bare et herligt madbrød,
der gør sig godt som supplement til
grillmaden. Smagskombinationen af
rosemarin og olivenolie gør altså
bare noget helt særligt ved sådan et
brød.

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE









Til ca. 4 personer
 
Dej:
3 dl vand
17 g gær
2 spsk olie
1 tsk salt
100 g Fuldkorns hvedemel fra
Valsemøllen
450 g Øko hvedemel eller Tipo 00
mel fra Valsemøllen
 
Fyld:
4-6 ferskener
2-3 kugler mozzarella
Økologisk grøn pesto fra
Valsemøllen
2-4 squash
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opløs gær i vandet, tilsæt salt og olivenolie og ælt herefter melet
ind i dejen. Tilsæt lidt af gangen. Ælt dejen i ca. 10 minutter, til den
er blank og glat. Del dejen op i 4 og rul til boller. Drys køkkenbordet
med lidt mel og sæt bollerne til at hæve. Sæt dem ikke for tæt, da
de så vokser sammen. Lad bollerne hæve til næsten dobbelt
størrelse. Det tager ca. 1 1/2 time.
 
Tænd ovnen på højeste varme, gerne med enten pizzasten eller
bageplade i. 
 
Når ovnen er godt varm, rulles pizzaerne ud, smøres med pesto og
fyldes med stykker af mozzarellaost. Put herefter squash og
ferskenstykker på pizzaerne og bag dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizza med fersken, 
squash & pesto

Det lyder måske underligt at putte
frugt på sin pizza, men halleluja, jeg
lover dig for, at det smager
fantastisk! Sammen med squash,
pesto og mozzarella, ja så er der ikke
et øje tørt.
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125 g Øko hvedemel fra
Valsemøllen
125 g Stenformalet groft speltmel
fra Valsemøllen
1/2 tsk salt
125 g smør
1 æg
1 spsk vand
 
Fyld:
4 æg
1,5 dl creme fraiche
1/2 tsk revet muskatnød
skal af 1 øko citron
1/2 rulle gedeost
1-2 kviste rosemarin
2-4 squash alt efter størrelse
Salt og peber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tænd ovnen på 200 grader.
 
Bland hvedemel og speltmel i en skål sammen med salt. Smuldr
ituskåret smør med melet og tilføj æg og vand. Ælt ikke dejen for
meget. Stil dejen på køl, mens du laver fyldet.
 
 I en skål piskes creme fraiche, æg, muskatnød, citronskal, hakket
rosemarin, salt og peber. Rør til sidst tern af gedeost i. 
 
Rul dejen ud til den passer i tærtefadet.
Hæld blandingen i tærteformen og bag den i ca. 30 minutter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squash Tærte
I denne skønne madtærte bliver
squashen akkompagneret af cremet
gedeost, rosemarin og citronskal. Du
bestemmer selv, om du river
squashen eller som her laver et sirligt
spiralmønster.
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