Blommeopskrifter
Udviklet af Alex Kirkegaard fra Spøttrup Kro i forbindelse med projektet ”Marie Belows
Blommesamling på Spøttrup Borg” og præsenteret for deltagerne i slutarrangementet 27.
juli 2015.

Blommer serveret med skyr

Tag evt. 2 forskellige slags blommer (det giver et godt farve spil) og Skær dem i fine tern og servere dem
oven på en skyr. Kom ristede solsikke kerne på og slut af dem blomme/hyldeblomst sirup.

Blomme/hyldeblomst sirup
Kog blommer i saft koger ” Truti fruti ” og lav en gang hyldeblomst drik / sirup.
Når de 2 ting er klar, kommes det i gryde og koges ned med rørsukker til en sirup, som herefter kommes på
rengjorte glas skyllet i atamon.

Blommehaps

Tag almindeligt toastbrød og skær det ud i firkanter.
Derpå ligges en skive danboost samt en lille skive serranoskinke elle Italiensk spegepølse.
Oven på pølsen lægges en skive frisk blomme som toppes med en skimmelost.
Det hele sættes i ovn ca. 5 til 10 min.

Blomme-/muslingsalat

Lav en frisk salat med spidskål, blommer, ærter, peberfrugt m.m.
Kog muslinger og afkøl
Pynt det hele på et fad og serveres med plukket danablue.

Blommesalat med italiensk spegepølse

Lav en lækker sommersalat gerne med blandede blommesorter.
Top salaten med strimler af spegepølse.

Mini dessert med blomme

Lav en blommemarmelade evt. med tranebær og svesker.
Tag et shot glas og kom en teskefuld blomme i.
Herefter påfyldes med lidt kage creme, makron drys, derpå igen lidt blomme og slut af med fløde .
Det giver en lille flot dessert evt. på en dessert tallerken med andre blomme ting.

Blommer/kastanje i cognac

Halve blommer og spisekastanje sættes i ildfast fad hvorefter de overhældes med cognac og farin eller
rørsukker.
Blandingen sættes i ovn og småsteger til blommer er møre.
Kommes på glas og du har en dejlig blomme i saft der kan bruges til tapas – dessert – ostebord m.m.

Blomme / gedeost.
Skræ blommer tern og rist dem på panden i smør.
Lun nogle skiver flutes i ovn med skiver af gedeost på. Når osten er ved at smelte, er det klar til at
blommerne kommes på brødene .
Der sluttes af med ny slynget honning el. blommesirup.

