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Pannacotta eller kokt grädde
Pannacottan kan smaksättas med 
kardemumma eller som här med 
citron. Börja med att lägga 3 blad 
gelatin i blöt i kallt vatten. Koka 
sedan upp 4 dl grädde och 1 dl 
standardmjölk med 2 msk socker, 
½ vaniljstång och rivet skal från 1 
citron. Skrapa ur vaniljstången och 
låt gräddblandningen stå ca 5 min. 
Krama ur gelatinbladen och smält 
dem under omrörning i en liten 
mängd av den heta gräddbland-
ningen. Häll omedelbart ner denna 
i resten av gräddblandningen under 
omrörning. Sila blandningen och 

fördela i glas eller skålar. Låt pannacottan stå kallt 3 - 4 tim-
mar tills den stelnat. Servera överströdd med hallon, marine-
rade jordgubbar eller en blandning av olika bär. 

En traditionell italiensk efterrätt med ljuvlig gräddig smak av 
vanilj.

Buon appetito!, som man säger i Italien.

Här måste man vara snabb för såsen stelnar snabbt. Vispa se-
dan samman den kokta och avsvalnade mjölken med 3 stora 
ägg och 2 msk socker. Smaksättning kan vara antingen en halv 
uppskuren vaniljstång eller 1 tsk rivet citronskal som får koka 
med mjölken och sedan silas bort innan äggstanningen för-
delas i formarna. Brylépuddingen gräddas i vattenbad i nedre 
delen av 175 graders ugn i cirka 35 minuter. Varmt vatten hälls 
då i en liten långpanna så att vattnet når upp på halva formen. 
När brylépuddingarna svalnat lossar man dem försiktigt med 
en vass kniv runt om och stjälper upp dem på desserttallrikar 
så att såsen får plats. De serveras antingen ljumma eller kalla. 
Dekorera gärna med en kvist citronmeliss.

Crème brûlée eller bränd grädde
Crème brûlée är en len vaniljkräm med knäckig yta tillagad 
i låga formar cirka 10 cm i diameter. Lagom till 4 portioner 
är att koka upp 3 dl grädde (30% fetthalt- crème entière) och  
1 dl standardmjölk med en halv uppskuren vaniljstång. 4 ägg-
gulor (från stora ägg) vispas samman med 2 msk socker i en 
bunke. Den något avsvalnade gräddblandningen vispas ner 

i äggulorna. Vaniljstången har man skra-
pat ur och tagit upp innan. Blandning-
en hälls i 4 lätt smorda formar. De ställs 
i en liten långpanna med hett vatten som 
ska nå upp till halva formen. Gräddning-
en sker i nedre delen i 150 graders ugn i 
1 timma. (Vattenbadet kan uteslutas. 
Ytan blir torrare men efter gratinering-
en märks just ingen skillnad). Ta ut for-
marna och låt dem kallna. Den knäckiga 
ytan får man genom att strö över cirka  
½ msk farinsocker (cassonade brune) per 

Brylépudding med karamellsås. Foto: Wikipedia

Crème brûlée som får en extra knäckig 
yta med hjälp av en gasbrännare.

Foto: Wikimedia, Cyclonebill

Crema catalana från Spanien. 
Foto: Wikimedia, Tamorian

- Bränn dig inte på karamellsåsen, varnade min väninna som 
skrivit 30 kokböcker när jag berättade att jag skulle göra 
brylépudding. Så farligt är det inte men visst är det lite mer 
omständligt att göra brylépudding än crème brûlée. Många 
förväxlar ofta de båda desserterna då de heter nästan likadant. 
För att förvirra begreppen ytterligare heter brylépudding ock-
så crème caramel efter karamellsåsen som omger brylépud-
dingen. Den var förr en vanlig söndagsdessert men har nu till 
största delen ersatts med crème brûlée. Därför är det extra po-
sitivt att någon gång servera brylépudding till dessert, men nu 
i portionsstorlek. Crema catalana är den spanska varianten 
av crème brûlée. Den italienska desserten pannacotta, med 
kokt grädde, är den mest lättlagade och därför en given favo-
rit. Här följer några receptförslag.

Brylépudding – äggstanning 
som efterrätt
Mjölken måste kokas annars kan brylé-
puddingen skära sig och bli vattnig. Börja 
med att koka 4 dl standardmjölk. Sedan 
ska 4 uppvärmda portionsformar täckas 
med en karamellsås. 2 dl strösocker smälts 
tillsammans med ½ dl vatten i en kastrull 
och upphettas till en ljusbrun färg. Kara-
mellsåsen hälls efter hand i formarna som 
vrids runt så insidan blir täckt med såsen. 

Crème caramel, crème brûlée, crema catalana och 
pannacotta, läckra klassiska desserter som är be-
släktade med varandra. Lena rätter som fyller gom-
men med välbehag. 

Avsluta med välbehag

form. De gratineras sedan i 275 gra-
ders grillvärme under cirka 5 minu-
ter eller till en gyllenbrun färg. Den 
knäckiga ytan går också att få med 
hjälp av en gasbrännare. Formarna 
kan också förvaras övertäckta med 
folie i kylskåp till nästa dag innan 
de gratineras. Dekorera gärna med 
några hallon. Crème brûlée kan 
även smaksättas med både mörk 
och vit choklad och mjölkchoklad. 
Då måste man öka antalet äggulor. 

Crema catalana
Crema catalana eller crema Saint 
Josep är den katalanska versionen av 
crème brûlée. Den största skillnaden är att den spanska varian-
ten är tillagad på mjölk och inte grädde och sjuds ovanpå spisen. 
Smaksättningen är citron-eller apelsinskal, vanilj och kanel. Koka 
upp 5 dl standardmjölk med rivet skal från 1 stor citron, en bit 
kanelstång och halv vaniljstång. Låt mjölken stå och dra en stund. 
Vispa samman 4 äggulor med ½ dl socker och 2 msk maizena-
mjöl i en tjockbottnad kastrull. Sila ner den något avsvalnande 
mjölken under vispning. Sjud på låg värme under ständig omrör-
ning tills krämen tjocknar. Häll krämen i låga portionsformar och 
låt dem kallna i rumstemperatur. Sätt sedan in dem övertäckta 
med folie i kylskåp tills de stelnar. Strö över cirka ½ msk farin-
socker per form och gratinera som crème brûlée.
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Efterrätt eller dessert? Dessert kommer från det 
franska ordet desservir som betyder 

att man avslutar serveringen.

Vill du bo
i Frankrike
då fråga oss

Att köpa bostad i Frankrike är annorlunda jäm-
fört med ett fastighetsköp i Skandinavien, men 
Nykredits rådgivare hjälper dig igenom lånepro-
cessen, så du kan känna dig trygg hela vägen. 
Nykredits lån erbjuds med en återbetalningspe-
riod på upp till 30 år och som amorteringsfria lån. 

Hos Nykredit i Cannes har vi fokus på helhets-
rådgivning, och vi kan därför hjälpa dig med 

både finansiering av din franska bostad och  
förmedla professionell rådgivning när det gäller 
dina investeringar och din förmögenhet.

Läs mer www.nykredit.se
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