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Påskpyssel 

 

Vågrätt
3. vad äter man på fettisdagen innan fastan 
påbörjar
4. vem gömmer påskäggen
5. vad äter vi i påsk
7. vad heter staden som Jesus ska fira den 
judiska påsken i

Lodrätt
1. att avstå från något
2. vilka åker till Blåkulla
4. vad målar man på påsken
6. var blev korsfäst på långfredagen



Påskpyssel



Påskpyssel

Påsk  
Påskägg  
Påskhare 
Påskkärring  
Påsklilja  
Påsköl 
Påskön  
Påskpynt  
Påskpyssel 
Påskris 



Påskmat 

Under 45 min
11 ingredienser
Medel
Klassiska smaker bjuds i detta vackra sillfat, som matjessill, färsk potatis och kokta ägg. 
Crème fraichen, med smak av både '
färsk pepparrot och citron, matchar sedan 
fint in i sältan från matjessillen.

Ingredienser
8 bufféportioner
400 g små potatisar (gärna färskpotatis)
4 ägg
skalet av 1 citron
2 msk färsk riven pepparrot
2 dl crème fraiche
salt
svartpeppar
1 förp hela matjessillfiléer (à 570 g)
8 rädisor
Till garnering
färsk riven pepparrot
1 kruka dill

Matjessill med citron- och pepparrotscrème och ägg



Påskmat 
Äggpizza

Under 45 min
7 ingredienser
Medel
Äggpizzan kommer bli nya favoriten. 
Förgrädda botten som är gjord på enbart 
ägg och ost i ugnen och grädda sedan med toppingen på. 
Ett roligt, nytt sätt att göra pizza. Och det blir riktigt gott!

Ingredienser
1 pizza
Botten
2 dl riven ost
2 ägg
Topping
1/2 mozzarella (à 125 g)
1 dl pizzasås
1/2 dl riven ost
8 skivor salami
färsk oregano



Påskmat 
Påskkladdkaka

Under 45 min
10 ingredienser
Enkel
En festlig och påskig kladdkaka med vit choklad. Rivet citronskal ger kakan 
en syrlighet som tillsammans med chokladen blir ljuvligt fräsch och god. 
Garnera med påskgodis i glada färger.

Ingredienser
12 portioner
Kaka
100 g smör
100 g vit choklad
rivet skal av 1 citron
2 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 krm salt
2 ägg
2 dl vetemjöl (2 dl motsvarar 120 g)
Garnering
ca 50 g mörk bakchoklad (55%)
godisägg



Läs av QR-koden med din 
mobil för att se Richards 

reportage om påsken.
 
 


