
Grønsager med røræg. ca. 1h kg grønsager
3 stk. æg
1 lille kop mælk el. fløde

50 g margarine
salt, peber

Blomkaål, asparges, ærter, gulerødder o. a. grønsager kan
anvendes. De hele æg piskes let sammen med mælken og sma-
ges til med salt og peber som røræg. Margarinen smeltes i en
emailleret gryde, ægmassen kommes i og stivnes over jævn
ild; efterhånden som massen stivner, røres den forsigtigt op
fra bunden med en hulske i så store flager som muligt. Ved
anretningen lægges skiftevis de kogte grønsager, modne toma-
ter skåret i skiver og røræg i skrå striber på fadet.

Vestindisk æggemælk. 2 l mælk
50 g margarine
70 g mel
2-3 æggeblommer
50 g sukker

200 g jordbærsyltetøj

Margarine og mel bages i en emailleret gryde og spædes
op med mælken; æggeblommerne røres med sukkeret og kom-
mes i æggemælken. Smagen bliver særlig fin, hvis der tilsæt-
tes en smule sherry. Serveres med jordb:ersyltetøj.
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Gullasch med kartoffelmos. Ih kg oksekød
2-4 løg

50 g palmin
ca. :Ih l kogende vand
salt, peber

Kødet skæres i terninger og brunes i en jerngryde; løgene
skæres i skiver på langs og brunes sammen med kødet. Ko-
gende vand skænkes ved, og der tilsættes salt og peber; der
lægges låg på gryden, og det hele står og damper, til kødet
er mørt, hvorefter der jævnes med mel; eventuelt tilsættes
kulør. Kan spises med kartofler, kartoffelmos eller maccaroni.

Marmorkage. 125 g margarine
200 g sukker
250 g mel

3 stk. æg
1 teske bagepulver

l1A, dl mælk
65 g chokolade el. kakao

Røres som anden formkage, derefter tages en trediedel af
dej gen fra, og heri røres den revne chokolade el. kakaoen. I
en smurt form lægges først et lag af den lyse dejg, derefter
af den mørke o.s.v., så der bliver 3 lag af den lyse, 2 lag
af den mørke dejg. Bages i ca. 1 time.

Rugkiks. 150 g rugmel
100 g hvedemel
125 g margarine

1 teske sukker
:Ih teske salt

l1A, dl fløde
Dejgen ruIles tyndt ud, prikkes med en gaffel og stikkes af

som runde kiks eller spores af i firkanter. Bages ved jævn varme.
Havremakroner. 250 g havregryn

250 g mel
250 g margarine
250 g sukker

2 stk. æg
1 knivspids hjortetaksalt

. Røres som en formkage, sættes på pladen med to teskeer.
Halvdelen af havregrynene kan, om muligt, erstattes med
kokosmel.

Illustreret af Vald. Larsen

Hvor elsker jeg lyden af syngende muld
for plovjernets blinkende blad,
og furen, jeg drager, er strengen af guld,
og tonen er fager og underfuld
og gør mig sd jublende glad.

Jeg drager min fure, jeg pløjer min vang
bag plovjernets blankslidte skær,
jeg synger, sd koften mig bliver for trang,
jeg slynger om toften min glade sang
helt om i de lyttende kær.

Så pløjer jeg vangen i sangen af jord
og kender en lysning deri,
at plovjernet vælter sit mørknende spor
og blander på ny i lærkernes kor
mit arbejdes livsmelodi.

A. C. Christensen.
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