
Rödvinbärspaj med lakrits och vaniljsås

Obs: Ingredienserna ej måttade utan endast ungefärligt uppskattade ur minnet. 

Rödvinbärspaj

Pajbotten:
150 g smör – rumsvarmt
3-4 dl vetemjöl
1½ dl havregryn
1 dl socker
½ tsk vaniljpulver

Rör ihop alla ingredienser till en lagom torr småbrödsdeg. Tryck ut i en ganska stor smörad pajform 
med låga kanter och förgrädda 10 minuter i 200 ºC. Sänk sen värmen till 150 ºC.

Fyllning:
1½ dl vatten
ca 3 dl socker
5 dl röda vinbär
10 st stjärnanis
1 tsk nymortlad svartpeppar
2 dl havregrädde (vanlig går säkert också)
ca 2-3 msk rålakritspulver
ca 2 msk potatismjöl

Koka upp vatten, socker och kryddor i en såskastrull och värm på medelhög värme under omrörning 
tills temperaturen är ca 120-122 ºC. Lägg i 3dl vinbär och låt puttra längre på låg/medelvärme så 
den reduceras ihop till en ganska tjock sås, kanske en halvtimme. Plocka upp stjärnanisarna (och 
spara dem gärna som sugkarameller). Rör sen ner grädden och låt puttra en stund till för att reducera 
bort lite vätska. Smaka av och tillsätt socker om det behövs för att balansera syrligheten.

Häll resten av vinbären (2 dl) i pajbottnen och strö över potatismjöl och rålakritspulver. (I första 
versionen av pajen ströddes lakritspulvret över pajen vid servering). Häll över rödvinbärssåsen och 
grädda i ugn tills fyllningen tjocknat lite, ca 40-60 minuter, eller tills pajbottnen fått lite mer färg.  
Låt svalna ordentligt och kyl sen ytterligare ner den i kylskåp. Bäst är den följande dag.

Vaniljsås:
2 dl havregrädde
1 vaniljstång
3 äggulor
ca 2 msk muscovadosocker

Dela vaniljstången på längden, skrapa ur fröna och rör ner i grädden i en kastrull. Lägg också med 
vaniljstången och alla andra ingredienser och värm under omrörning till ca 85 grader eller såsen 
tjocknar lite. Blir såsen för tunn, red av med nån tesked maizena. Smaka av med muscovadosocker. 
Servera avsvalnad till pajen.
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