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Rør eddike, sukker og salt sammen. Flæk agurken, fjern kernerne med en teske og skær agurken i tern. Bland agurk og 

hvidkål i marinaden. Stil salaten tildækket i køleskabet i mindst 15 min. Smag til.  

Anret salaten i en skål og drys med de sorte løgfrø/sesam.  

Jeg bruger med glæde sukker som krydderi – her til at give salaten lidt af den sødme, som vi kender fra syltede 

agurkeskiver, lige noget for mange børn. 

Ovnbagte forårsruller (ca. 14) 
Du kan også komme små bidder kyllinge- eller kalkunfilet i rullerne. Forårsrulledej kan erstattes af filodej, som klippes i 

passende stykker med en saks. Dæk dejpladerne til med et fugtigt viskestykke, mens de ligger fremme, så undgår du, 

at de knækker, fordi de bliver tørre. Forårsrullerne kan fyldes med alle dine yndlingsgrøntsager. Du kan også komme 

små bidder kyllinge- eller kalkunfilet i rullerne. 

 

• 75 g tørrede risnudler (eller glasnudler eller 
fuldkornsnudler) 

• 200 g groftrevne gulerødder 

• 200 g meget fintsnittet hvidkål 

• 1 liter kogende vand 

• 100 g fintstrimlede sukkerærter 

• 200 g pillede rå tigerrejer – i små stykker (almindelige rejer 
kan også bruges) 

• 1 tsk groft salt 

• friskkværnet peber 

• 14 plader optøet, frossen forårsrulledej (ca. 21 x 21 cm). 

• 1 spsk rapsolie 

• Tilbehør: Sojasauce 

• Bagetid: Ca. 18 min. ved 225° 

 

Læg nudlerne i blød i koldt vand i ca.20 min. Bland gulerødder og hvidkål i en skål og hæld kogende vand over. Lad 

grøntsagerne trække i ca. tre min. Kom dem i en sigte og brus over med koldt vand. Pres væden af grøntsagerne. Lad 

nudlerne dryppe af i en sigte og klip dem i korte stykker. Bland de afdryppede grøntsager og nudler med sukkerærter 

(gem halvdelen til salaten), rejer, salt og peber. Læg ca. 1 dl af fyldet midt på en plade forårsrulledej, hvor den ene 

spids vender mod dig selv. Fold de 3 spidser ind over fyldet. Kom et par dråber vand på den fjerde spids og rul dejen 

om fyldet. Lav alle 14 forårsruller og læg dem på en plade med bagepapir. Pensl med olie og bag forårsrullerne midt i 

ovnen. 

♥♥♥♥♥ 
 
En sød „kage“-variant kan f.eks. fyldes med små bidder af skrællede pærer eller æbler, rosiner, fintrevet citronskal, 
eventuelt lidt revet marcipan og en anelse hakkede, smuttede mandler eller solsikkekerner. 
Pensl den søde variant med en lille smule flydende honning. 

Sursød hvidkålssalat 

• 1½ spsk lys eddike af en slags 

• 2 spsk sukker 

• ½ tsk groft salt 

• 1 agurk (ca. 300 g) 

• 300 g meget fintsnittet hvidkål 

• ¼ stk sorte løgfrø (jomfru i det grønne) eller ristede sesamfrø  


