
ÄGG PÅ PÅSKBUFFÉN

Ägg- och tortillamuffins
8 stycken

8 små tortillas
8 stadiga muffinsformar
½ hackad gul paprika
Salt och peppar
8 ägg
Torkad oregano
Riven ost
Eventuellt överbliven tomat och avokado från receptet 
nedan, ”Gratinerad tomat och avokado”. 

Nyp ihop tortillabröden så att de passar i muffinsformarna. 
Lägg i paprikahack, tomat- och avokadobitar. Salta och 
peppra. Knäck ett ägg i varje form. Fördela torkad oregano 
och riven ost över muffinsen. Gratinera i ugn på 225 grader  
i cirka 15 minuter eller tills äggen har stelnat.

Gubbröra
4 portioner

4 matjessillfiléer
6 - 8 kokta potatisar
4 msk hackad rödlök
2 msk hackad gräslök
2 msk hackad dill
½ dl majonnäs
½ dl gräddfil
4 kokta ägg
8 skivor grovt bröd eller kavring
Smör till brödet och dill till dekoration

Skär sill och potatis i små bitar. Blanda med löksorterna, 
dillen, majonnäsen och gräddfilen. Hacka äggen grovt och 
vänd ner. Fördela gubbröran på smörade brödskivor.  
Dekorera med dill på toppen!

Egg clouds
4 ägg 
Salt och peppar
Valfri topping, t.ex. parmesan

Sätt ugnen på 225 grader.  
Separera äggulorna från äggvitorna.  
Obs! Äggulorna ska vara hela.  
Vispa äggvitorna till ett skum. Lägg klickar av 
äggvitan på en plåt med bakplåtspapper och 
gör en grop för äggulan. Ställ in plåten i ugnen 
i ca 3 minuter. Ta ut plåten, lägg gulorna i 
hålen du förberett och grädda i ytterligare  
3 minuter. Krydda och använd valfri topping!

Gratinerad tomat och avokado
2 tomater
2 avokado
8 ägg
1 - 2 tsk torkad oregano
1 dl riven stark ost

 
Dela tomaterna och avokadorna, 
kärna försiktigt ur dem. Om det  
behövs, skeda även ur en del av  
avokadoköttet så att hålet blir lagom 
stort att knäcka ett ägg i. Salta och 
peppra inuti halvorna. Knäck ett ägg 
i varje halva. Strö över oregano och 
riven ost. Gratinera i ugnen i  
ca 10-15 minuter på 225 grader. 

Mer Ägginspiration! 
Ägget har en självklar plats på påskbordet och 
kan varieras i mängder av rätter. Mer inspiration 
finns på mytaste.se/svenskaagg


