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med aluminiumfolie och sedan 
fylla formen med torkade bönor 
eller ärtor. Kanterna hålls då på 
plats under gräddningen. När de 
stelnat och börjar få färg tömmer 
man ur bönorna, tar bort folien, 
och gräddar sedan en stund till 
så att hela pajen får färg. Utan 
bönor pöser smördegen upp och 
lämnar bara lite plats kvar för 
fyllningen. 

I Sverige används färdig smördeg 
till alla slags pajer i brist på både 
färdig mördeg och pajdeg. Här 
gäller det att se upp! Det finns 
”smördegar” som är tillverkade 
av margarin. 

La Pâte sablée – mördeg 
I svenska kokböcker finns recept på två 
olika slags mördegar; den som inte ska 
kavlas, som till exempel finska pinnar, 
och den som ska kavlas och som också 
innehåller ägg. Ibland kallas den senare 
även för tartelette-deg.  

Den färdiga mördegen är perfekt till alla 
efterrättspajer. Den innehåller ungefär 
samma ingredienser som smördegar 
och pajdegar men den innehåller även 
socker. Här är det också Pur beurre 
som gäller för bästa kvalitet. Den sma-
kar nästan som hemlagad, är god och 

ingrediens. Delvis härdade fetter har 
begränsats genom förbud eller restrik-
tioner i flera länder dock ej i Sverige som 
försöker uppnå ett minskat intag genom 
dialog. Delvis härdade fetter innehåller 
nämligen transfettsyror som ökar risken 
för bland annat hjärt- kärlsjukdomar. 

Passa på att plocka fikon eller handla på marknaden. Läckra tarteletter, gjorda av en färdig  pâte sablée, 
fyllda med fikon och ett tunt lager av vaniljkräm. Foto: Frédérique Voisin-Demery, Flickr

En klassisk plommonpaj tillagad på en vanlig pajdeg, ”pâte 
brisée”. Lätt att göra själv men mindre kladdigt att köpa en 
färdiglagad pajbotten. Bäst är ”La pâte brisée, pur beurre”, 

av märket ”Marie”. Foto: Schnäggli, Wikipedia

En biff ”Wellington”, ett festligt recept på inbakad 
oxfilé med champinjonröra i en ”pâte feuilletée”, smördeg.

Gott med krispig klyftpotatis som tillbehör. 
Foto: Parkerman & Christie, Flickr

I mataffärens kylavdelning finns 
färdiga smördegar, mördegar 
och pajdegar som som går 

snabbt att rulla ut i en form, ha i 
fyllning och grädda. Så enkelt och 
praktiskt! Men hur är då kvalite-
ten? Degarna består ju till störs-
ta delen av vetemjöl och matfett. 
Helt avgörande för kvaliteten är 
vilket fett degen tillverkats av. 
Bästa val är alltid med smör det 
vill säga Pur beurre. Några degar 
tillverkades tidigare av marga-
rin som innehöll delvis härdade 
fetter ofta i kombination med 
någon olja. Nu är dessa fetter er-
satta med en kombination av oljor 
oftast med palmolja som första 

Pajer, lätta att göra, goda att äta 
och slipp allt kladd med pajska-
let. Färdiga degar att rulla ut rakt 
ned i kak- eller pajformen. Välj 
pajbotten efter behov och fyll-
ning.

Välj rätt deg till pajen 
och den inbakade oxfilén

La pâte feuilletée  -  smördeg 
En smördeg ska vara frasig och ha en 
gyllenbrun yta när den är färdiggräd-
dad. Pur beurre av märket Marie ger 
perfekt resultat. Både konsistens, smak 
och utseende är vida överlägset Hertas 
Tarte en Or feuilletée som är gjord på 

vegetabila oljor; palm-, raps- och 
solrosolja. Den blir inte alls lika 
frasig utan mer kompakt som 
en pajdeg, smakar ingenting och 
färgen blir åt det gulaktiga hållet 
och inte gyllenbrun. Vill man ha 
kvalitet så kostar det något mer. 
Riktig smördeg kan vara upp till 
1 Euro dyrare per förpackning än 
margarinkopian. Det är det värt!  

Festligt är att baka in oxfilé, kryd-
dig korv eller äpplen i smördeg. 
Smördegen är också utmärkt till 
små ostpajer som gräddas med 
fyllning. Vill man bara grädda ett 
skal av smördegen i en pajform, 
för att sedan ha i någon fyllning, 
måste man täcka degen i bottnen 
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spröd. Tänk om man kunde köpa sam-
ma deg i Sverige! Ibland kan det vara 
roligt att själv göra bärtarteletter, det 
vill säga små mördegsformar som man 
sedan fyller med vaniljkräm, eller fro-
mage frais - saveur vanille, täcker med 
bär och glaserar med smält vinbärsgelé 
eller bara strör över rostade mandelfla-
gor. Tarteletterna kan göras i god tid om 
man penslar botten med smält choklad, 
gärna vit, innan fyllningen läggs i.

Degen vill gärna glida ner på sidorna 
när man ska grädda ett skal. På för-

packningen står det att man ska 
fylla formen med torkade är-
tor eller bönor och grädda. Lika 
bra och enklare är att låta lite 
av degen gå över kanten på for-
men och klämma till den. Efter 
gräddningen slår man försiktigt 
formens kant mot en skärbräda 
och mördegsskalet lossar lätt. För 
en större form är ett knep att klä 
kanten med folieremsor så degen 
hålls uppe. Viktigt är att ha pens-
lat formen med smält smör innan 
mördegen läggs i. 

La Pâte brisée - Pajdeg
Den egna pajdegen, som man själv 
blandar samman på några minu-
ter i en köksmaskinen, är bäst. De 
färdiga pajdegarna har en hårdare 

konsistens och annan smak. Men visst 
är det bekvämt att slippa göra degen och 
framför allt diska maskinen. Bäst är La 
pâte brisée, pur beurre, av märket Ma-
rie. Den går an. Hittar man inte ordet 
beurre på förpackningen så kan smöret 
vara utbytt mot olja som till exempel i 
Hertas, Trésor de Grand-Mère. Paj-
skalet blev också hårt efter gräddning-
en och påminde i både konsistens och 
smak om pappkartong. Ingen höjdare!
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