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DIGIMAT 



Skjærebrett
Kniv
Sleiv/stekespade
Stekepanne
Lokk til stekepannen (hvis man har)
Ildfast form
Tallerken og bestikk til å spise med (både middag og dessert)

 Utstyr 

EGG À LA MIDTØSTEN
og en fruktig dessert

1-2 fedd hvitløk
½ gul løk
½ chili
½ rød paprika
Matolje
1 boks hakket tomat
En klype sukker
2 egg
Salt, pepper, krydder/urter
Rundstykker/hvitløksbaguette

 Ingredienser

Egg à la Midtøsten kan gjerne serveres med en frisk salat
og rundstykker eller hvitløksbaguette.
Rester til overs? Sett i kjøleskapet, og kos deg med en
ekstra god frokost eller lunsj i morgen!
I desserten kan du bruke mange forskjellige typer frukt og
bær, som for eksempel eple, pære, plomme, jordbær,
bringebær, skogsbær.
Desserten blir ekstra godt med litt hakkede nøtter på
toppen.

 Smarte tips 

150 g blandet frukt
Kanel
Vaniljekesam



Forvarm stekeovnen til 200ºC.
Finhakk hvitløk, løk, chili og paprika.
Hvis man ikke har lokk til stekepanna, skal man
nå steke to speilegg. Forsøk å ikke steke dem for
hardt, de skal ha “smilende” plomme. Legg eggene til
side.
Ha 2 ss matolje i panna. Fres hvitløk, løk, chili og
paprika i olje til det er blankt. Pass på så ikke det svir
seg.
Ha i hakket tomat og en liten klype sukker. La det
småkoke i ca 10-15 minutter (tomatsaus blir bedre
om den får stå litt).
Mens sausen småkoker, begynner vi på desserten.
Skyll frukten, og kutt den i biter eller skiver.
Smør en ildfast form med litt olje, og legg i frukten.
Strø litt kanel over frukten og sett den inn midt i
ovnen. Den skal bakes på 200ºC til den er myk, cirka
30 minutter.
Nå er det på tide å ta en sjekk på tomatsausen. Smak
til med salt, pepper og urter. 
Hvis du ikke allerede har stekt speilegg: Lag
noen små fordypninger i tomatsausen og knekk i ett
og ett egg. For å være sikker på å ikke få i eggeskall
kan du knekke eggene i et glass først, og så helle oppi
sausen. Sett på lokk og la det småkoke i ca. 5-8
minutter, til det danner seg en hinne på eggene.
Begynn å spise middag mens frukten fortsatt står i
ovnen. Husk å ta tiden og sjekke den etter ca. 30 min.
Legg frukten i dessertskåler og ha på 2-3 ss
vaniljekesam. Så er det bare til å nyte!
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