OPSKRIFTER

MED KAFFE SOM KRYDDERI
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SMAGEN AF KAFFE
Vi elsker kaffe, og den populære mørke drik kan både serveres
i et væld af forskellige kaffedrikke lige fra de helt klassiske til de
nyere kaffetrends. Men kaffe kan også bruges som et lækkert
krydderi i både det søde og det salte køkken. Vi har her samlet
vores bedste opskrifter.

KARAMELFUDGE
MED KAFFE OG HAVSALT
Mmmh! Flødekarameller er SÅ lækre (og
helt vildt syndige.) Mange laver de klassiske hjemmelavede flødekarameller op til
jul – men de her er altså gode hele året
rundt, og de passer perfekt til en lækker
kop kaffe.
Det skal du bruge:
100 g smør
250 g sukker
2 dl piskefløde
1 dl lys sirup
1 tsk vaniljesukker
2 spsk stærk brygget Merrild kaffe
(fx Merrild Mellemristet no. 103)
Havsalt til pynt

Sådan gør du:
Beklæd et ildfast fad med bagepapir.
Smelt smørret i en gryde. Tilsæt de øvrige ingredienser og rør heri. Massen skal
koge (men brug ikke låg). Rør godt.
Når karamellen når 124 grader, er den
færdig (lysebrun farve og tyk konsistens)
og tages af varmen. Hæld karamellen i
det ildfaste fad, fordel massen og drys
med havsalt.
Lad karamellen stå i ca. 5 min, til den har
dannet en fast hinde. Rids i overfladen
med en kniv i den størrelse, du ønsker,
karamellerne skal have. Således er de
nemme at knække over, når karamellen
er størknet.
(ADVARSEL: når først du er begyndt at
spise dem, er det svært at holde op igen.)

BAGT RØDKÅL
MED KAFFE
Duften af rødkål er bare lækker, og den
hører sig ligesom bare til, når der serveres andebryst, flæskesteg eller frikadeller.
Men er du blevet træt af den almindelige rødkål, eller vil du gerne prøve noget
nyt, kan det være, at du skulle tviste den
lidt. Her får du i hvert fald vores bud på
en ny type rødkål (og ja, der er naturligvis
kaffe i.)
Det skal du bruge:
1 lille rødkål (ca. 600 g)
1 stort rødløg (ca. 210 g)
1 æble
Persille og valnødder til pynt
Marinade:
1½ dl stærk brygget Merrild kaffe
(fx Merrild Mørk no. 304)
1 lille dåse tomatpuré (70 g)
¼ dl æbleeddike
1 spsk. olie
1½ tsk. salt og peber
25 g tørrede tranebær

Sådan gør du:
Fjern stokken fra rødkålen, og snit kålen
groft. Skær rødløget i tynde både. Skær
æblet i tynde skiver.
Pisk marinaden sammen, og vend grøntsagerne i den.
Læg grøntsagerne i et ovnfast fad.
Hak tranebær groft, og drys dem over.
Dæk fadet med stanniol.
Bag grøntsagerne i ovnen i ca. 25 min.
ved 200 grader.
Drys evt. bredbladet persille og valnødder
over grøntsagerne lige inden servering.
Velbekomme!

CHOKOMUFFINS
MED KAFFE OG VALNØDDER
Chokolademuffins med et skønt twist
af kaffe, chokoladestykker og valnødder. Skønne muffins med et fugtigt
indre og lækkert knas.
Det skal du bruge:
260 g Grofthakket chokolade
60 g Smør
60 g Hvedemel
1 tsk. Bagepulver
1 tsk. Salt
2 stk. Æg
135 g Sukker
1 spsk. Stærk brygget Merrild kaffe
(fx Økologisk hele bønner no. 806)
60 g Grovhakket valnødder

Sådan gør du:
Varm ovnen op til 180 grader.
Smelt 200 g chokolade og smør sammen
i et vandbad. Afkøl det lidt.
Bland mel, bagepulver og salt i en skål.
Pisk æg, sukker, vaniljekorn og kaffe til
en luftig æggesnaps med en håndmikser
i en anden skål.
Bland chokolade- og melblandingen i.
Vend 60 g hakket chokolade og valnødder i.
Blandingen vil være mere fast end til
almindelige muffins.
Fordel dejen i smurte muffinforme og
glat den ud (kom lidt vand på fingrene).
Bag dem 15 min. Pas på, de ikke får for
meget, de skal være fugtige indvendig.
Mission muffins starter nu!

CHILI CON KAFFE
MED TORTILLA CHIPS
Den mexicansk-inspirerede ret chili con
carne har du sikkert lavet mange gange
før – og den er en klassiker til både hverdag og gæster. Men vil du gøre din ‘carne’ til verdens bedste, så skal du tilsætte
stærk kaffe og chokolade. Retten kan
serveres med både ris, tortilla chips og
tacos.

Sådan gør du:

Det skal du bruge:

Server med chilisauce på toppen og
sprøde tortilla chips til.

450 g oksekød
1 dåse hakkede tomater
2 dåser bønner (fx chili kidney bønner)
1/2 dl stærk Merrild kaffe
(fx Single Origin El Salvador)
70 g mørk chokolade
3 fed hvidløg
1 løg
1 stærk chili med kerner
3 tsk spidskommen
1 tsk citronsaft
1 spsk skyr til saucen
Tortilla chips
Salt og peber
Olivenolie til stegning

Steg hvidløg, chili og spidskommen i olie
i en gryde ved svag varme. Kom kødet i.
Når det er gennemstegt, så kom hakkede tomater og kaffe over. Tilsæt herefter
chokolade, bønner og citron. Smag til
med chili, salt og peber. Tilsæt 1 spsk skyr,
og lad det simre i 10 min.

MARENGS
MED KAFFESMAG
Marengs er den lille sprøde kending, som
går sig rigtig godt til både is og mange
andre desserter, men som også sagtens kan stå alene som et sødt indslag til
eftermiddagskaffen. Du skal ikke bruge
særlig mange ingredienser, men væbn
dig med tålmodighed – for der skal piskes
godt igennem.
Det skal du bruge:
100 g rørsukker
2 æggehvider
2 tsk Merrild Instant Kaffe
Pynt:
Mørk chokolade og kokosmel

Sådan gør du:
Pisk æggehviderne næsten stive med en
el-pisker.
Bland sukkeret med Merrild Instant Kaffe.
Kom et par skefulde af blandingen i æggehviderne og pisk godt (ca. 3-4 min.)
Kom resten af tørblandingen i én spiseskefuld ad gangen, og pisk godt mellem hver
skefuld. Marengsmassen skal være helt
skinnende og blank (kan tage op til 1015 min.)
Kom marengsmassen i en sprøjtepose
og form marengsene på en bageplade
beklædt med bagepapir.
Bag ved 110 grader (alm. ovn) i ca. 1 time
og 15 min. Så bliver de helt sprøde og
lækre.
Mmmh, lige til at go amokka i…

GRILL-MARINADE
MED KAFFE
Vil du give dine gæster en ekstra lækker
smagsoplevelse, når du inviterer på grillaften, skal du prøve med denne marinade.
Den giver kødet et ekstra spark – og så
er det jo en god måde at bruge kafferesten på, som måske alligevel bare hældes ud i vasken.
Det skal du bruge:
4 dl stærk Merrild kaffe
(fx Specialristet no. 162)
1 spsk hakket rosmarin
3 fed knust hvidløg
1 dl rapsolie
2 spsk brun farin
10 dråber Tabasco
1 dl tomatpure

Sådan gør du:
Rør alle ingredienserne sammen og marinér kødet i mindst 3 timer på køl, før det
er klar til grill. Kan marineres natten over.
Tip:
Marinaden kan koges ind til en god KaffeBBQ-Sauce, der egner sig til pensling af fx
laks på grill.

