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BALSAMISKE EDDIKER

Eddikemester Andreas Harder

De friske blommer og æbler presses til saft og 
inddampes herefter til sød sirup. De søde safter 
blandes med en stærk æblecidereddike og lagres 
herefter på egetræsfade. Under lagringen afrundes 
syren i eddikerne, og de udvikler større kompleksi-
tet i smagen. Samtidigt fordamper lidt af vandet, 
så den søde smag bliver mere intens. 
 Efterhånden som modningen skrider frem, får 
eddikerne mere og mere fadpræg med toner af va-
nilje og karamel. Æbleeddikerne kan med årene 
komme til at smage af bagte æbler, blommeeddi-
ken mere af svesker. 

Meyers Æbleeddike
Æbleeddiken er baseret på senthøstede belle de 
boskoop, ingridmarie og pigeon-æbler fra plan-
tager på Askø og Lilleø. Eddiken får med årene et 
elegant fadpræg med toner af vanilje og karamel. 
Jo længere eddiken lagres i fadene, jo mere rund, 
mild og koncentreret bliver smagen.

Blommeeddiken 
er baseret på senthøstede danske kirkes- og sve-
skeblommer. Eddiken får lige som æbleeddiken ef-
terhånden et elegant fadpræg med toner af vanilje 
og karamel. Jo længere eddiken lagres i fadene, jo 
mere rund, mild og koncentreret bliver smagen.

1-års 
Balsamiske 
eddiker
300160 
Balsamisk Æbleeddike 1 års
12 stk/kolli

300105 
Balsamisk Blommeeddike 1 års 
12 stk/kolli
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OLIER&EDDIKER

EDDIKER

OLIER SIRUP

300015 
Balsamico

300040
Kirsebæreddike

300060
Æbleeddike

300030
Hyldeblomsteddike

300070
Æblecidereddike

300005 
Olivenolie

300025
Hindbæreddike

300020 
Gastrik

12 stk/kolli

300360  
Æblesirup
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MEYERS GAVEÆSKE
 

L I L L E Ø

300000
Meyers gaveæske til selvpak. 
Kan indeholde 3 flasker.  

Denne dej skal snarere piskes end æltes, da den er meget 
blød, og det er vigtigt at køre dejen meget elastisk, så der må nogle 
hestekræfter til – ellers vil man få meget flade brød ud af det.

Dag 1:  
Rør vand, surdej og gær sammen i en skål, men hold 1 dl vand tilbage. 
Tilsæt sigtet mel, fuldkornsmel og salt, og pisk dejen på en røremaskine, 
først 3 minutter ved lav hastighed og derefter ca. 15 minutter på fuld 
hastighed. Tilsæt det sidste vand lidt efter lidt. Lav en glutenprøve 
for at se om dejen evt. skal æltes lidt mere. Hæld den færdigæltede 
dej i en plastikskål smurt med koldpresset rapsolie, dæk den med 
husholdningsfilm, og sæt den på køl i 20 – 22 timer.

Dag 2: 
Vend dejen ud på et meldrysset bord, undgå at trykke eller trække 
i dejen, men del den forsigtigt på midten, og læg forsigtig brødene 
over på en meldrysset bagespade. Lad brødene efterhæve 10 min. på 
bagespaden. Sæt en bagesten i ovnen, og lad ovnen varme op til 250°. 
Skub forsigtigt brødene ind på den varme bagesten, og bag dem i 
20–25 minutter. Køl brødene af på en bagerist.

Ølands-
hvedebrød
2 stk.
Dej: 
6,5 dl koldt vand
25 g surdej
5 g gær, som en lille ært
400 g hvedemel
200 g ølandshvedemel
15 g havsalt

Opskrifterne er fra bogen Meyers Bageri af Claus Meyer og Nicolai Halken Skytte. En grundbagebog 
med over 80 opskrifter på alt fra rugbrød og hvedebrød til croissanter, æblemuffins og tebirkes. Bogen er 
netop udsendt i 6. oplag, og kan købes hos boghandleren, i Meyers Deli eller i webshop på clausmeyer.dk
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Denne dej skal snarere piskes end æltes, da den er meget 
blød, og det er vigtigt at køre dejen meget elastisk, så der må nogle 
hestekræfter til – ellers vil man få meget flade brød ud af det.

Dag 1:  
Rør vand, surdej og gær sammen i en skål, men hold 1 dl vand tilbage. 
Tilsæt sigtet mel, fuldkornsmel og salt, og pisk dejen på en røremaskine, 
først 3 minutter ved lav hastighed og derefter ca. 15 minutter på fuld 
hastighed. Tilsæt det sidste vand lidt efter lidt. Lav en glutenprøve 
for at se om dejen evt. skal æltes lidt mere. Hæld den færdigæltede 
dej i en plastikskål smurt med koldpresset rapsolie, dæk den med 
husholdningsfilm, og sæt den på køl i 20 – 22 timer.

Dag 2: 
Vend dejen ud på et meldrysset bord, undgå at trykke eller trække 
i dejen, men del den forsigtigt på midten, og læg forsigtig brødene 
over på en meldrysset bagespade. Lad brødene efterhæve 10 min. på 
bagespaden. Sæt en bagesten i ovnen, og lad ovnen varme op til 250°. 
Skub forsigtigt brødene ind på den varme bagesten, og bag dem i 
20–25 minutter. Køl brødene af på en bagerist.

Ølands-
hvedebrød
2 stk.
Dej: 
6,5 dl koldt vand
25 g surdej
5 g gær, som en lille ært
400 g hvedemel
200 g ølandshvedemel
15 g havsalt

Opskrifterne er fra bogen Meyers Bageri af Claus Meyer og Nicolai Halken Skytte. En grundbagebog 
med over 80 opskrifter på alt fra rugbrød og hvedebrød til croissanter, æblemuffins og tebirkes. Bogen er 
netop udsendt i 6. oplag, og kan købes hos boghandleren, i Meyers Deli eller i webshop på clausmeyer.dk
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Claus Meyer har udviklet sine 
relishes som et europæisk/
nordisk alternativ til chutney. 
De kan erstatte saucer i det 
uformelle måltid. De er helt 
perfekte til grillmad og i sand-
wiches, og så er de fortrinlige 
til koldt kød, blåskimmelost 
og tørre ostetyper som fx 
manchego. 

Prøv dem også i mayonnaise 
og i dressinger, saucer og 
wokretter. 

Meyers marmelader er kogt 
med rørsukker, og de inde-
holder oftest 60 % frugt. 
Der er tilsat frisk citronsaft 
efter kogning for at holde 
sukkeret i skak og fremhæve 
frugtens egen smag. 

Marmeladerne anvendes 
naturligt på ristet brød med 
smør, til pandekager, vafler 
og æbleskiver, og de er med 
deres store frugtsmag vidun-
derlige i syrnede mælkepro-
dukter.

330100
Clementinmarmelade

330150
Pære m. fennikel-

marmelade

330130
Jordbærmarmelade

330120
Hindbærmarmelade

330160
Solbærmarmelade

331140
Tomatrelish

331110
Grøn tomatrelish

331120
Peberfrugtrelish

331130
Rødløgsrelish

MARMELADE Classic

RELISH Classic

 12 stk/kolli

 12 stk/kolli

330110 
Figenmarmelade

M A R M E L A D E R




