Gerbil-paj
Nej inte paj gjord på gerbiler utan en paj till gerbiler, den är så enkel att
alla kan göra den! Vatten.. mjöl... ja resten får du läsa här under!
Vad behöver man igentligen till en så lätt paj att det går att göra på en halvtimma? Som alla
kan göra? Man behöver:
-vatten
-mjöl (vanlig mjöl och om man fyller pajen men något vattnig som äpplen kan det vara bra att
ha majsmjöl också)
-liite honung om man vill
-det man vill fylla pajen med (äpplen, gurka m.m.)
-fantasi!
Det som kan vara lite svårt att hitta är en liten form som
passar till pajen, ett tips är en skål eller liknande med
inte för höga kanter. (själv använde jag en liten form
från ikea som ser ut som en häst)
Kom ihåg att man alltid ska börja med att sätta på ugnen denna gången ska den vara på
ungefär 150° grader.
Börja med att hacka det du ska fylla pajen med till små bitar (kom ihåg att t.ex. äpple ska
vara skalad).
Sen kan du börja blanda ca 3dl mjöl och tillräckligt vatten (hur mycket du egentligen behöver
beror på hur stor paj du ska göra) för att det ska bli en så kladdfri deg så möjligt. Om du ska
ha i honungen blanda in den i degen.
Lägg ett tunt lager deg i formen och pressa den upp på kanterna (vi ska ju inte proppa i
gerbilerna hur mycket deg som helst då).
Om du använder något vattnigt som äpple och du har lite majsmjöl hemma kan du ta en liten
nypa av det och lägga den lite överallt så att mjölet suger upp det överflödiga vattnet så pajen
inte blir till en sjö.
Lägg fyllningen på degen och sen är det bara att köra in den i ugnen! Den ska vara i ungefär
5-10 minuter beroende på storlek m.m. håll bara ett öga på den och ta ut den när du börjar
känna lukten av pajen. Sen kan man ge pajen något lite extra.. pumpafrön, havre, torkade
aprikoser m.m. ta det dina gerbiler gillar mest!

