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Maskeraddagen och Datordagen 
– två nya högtider

Pigga upp stämningen i höst genom att fira två nya högtider, 
Maskeraddagen och Datordagen! När dagarna bara blir 
kortare och kortare, när det känns som att det aldrig kommer 
att sluta regna och när det är långt till både jul och nyår, då 
är det dags att plocka fram de finaste dekorationerna, de 
mest annorlunda maskerna och den smaskigaste maten för 
att fira dessa nya helgdagar.

Helgen börjar med Maskeraddagen, den 20 oktober. Då tar 
vi på oss våra fyndigaste kostymer och firar med dans, lekar 
och god mat. Festen fortsätter sedan på Datordagen, den 
21 oktober, då vi hyllar vår nya bästa vän, tekniken. I denna 
broschyr får du tips och råd på hur du bäst förbereder för 
en lyckad högtid!

Gör en egen kostym!

Både under Maskeraddagen och Datordagen är kläderna 
viktiga. På Maskeraddagen  strävar vi mot att ha den 
mest uppseendeväckande kostymen. Skräcktema är ofta 
populärt och här hittar du inspiration till olika fina masker 
och accessoarer!

Häxdräkt

Med svarta kläder och 
rätt accessoarer blir du 
Maskeraddagens snyggaste 
häxa! Gör en svart hatt genom 
att rulla lite kartong till en strut. 
Skär ut ett brätte i kartong som 
du fäster struten på med lite 
tejp. Klä sedan in hela hatten i 
svart plast (en sopsäck duger 
fint) och dekorera med svart tyll 
och satinband.
Varje häxa måste ha en kvast! 
Denna variant gör du genom att 
rulla en bit kartong. I ena änden 
sticker du in en bit frigolit. Limma 
fast frigoliten med limpistol som 
torkar fort.  Tryck därefter in 
blompinnar i frigoliten. Avsluta 
med en söt rosett i satinband 
för att matcha hatten!

Masker

En häftig mask görs enkelt med hjälp av en papperstallrik, sax, färg och 
gummiband. Måtta ut ögonens placering och klipp hål. Att klippa hål för 
munnen är ingen nödvändighet men kan göra masken bekvämare att bära. 
Använd sedan färg, glitterlim, paljetter, fjädrar eller vad du har hemma för 
att dekorera masken. Djävulsmasken här nedan har tillverkats genom att 
styvt papper har rullats och formats till horn. Hela masken har sedan målats 
röd och ögon och mun har formats för att ge ett läskigare intryck. Vill du inte 
ha en skrämmande mask finns andra alternativ som till exempel den söta 
masken intill. Där har frukt och godis fått stå för inspirationen.

Datordekoration och datorkläder!

Datordagen firas för att hylla datorn och vad är då bättre än att ta tillvara 
på allt gammalt elektronikskräp? Tangentbord, skärmar, grafikkort, 
sladdar och gamla datormöss blir både smycken och dekoration!

Att fira datordagen med disco är på väg att bli en återkommande tradition. 
Dansgolvet blir fulländat med en discokula av tangenter! Här har vi plockat 
loss tangenterna från några gamla, obrukbara tangentbord och med 
limpistol fäst dem på ett klot av papper och tejp.

Använd överblivna tangenter för att skapa originella och personliga halsband! 
Här har tangenter som bildar namnet Karin fästs på hoptvinnade satinband.

Överblivet elektronikskrot kan också användas för att skapa fint pynt till bord 
och fönsterkarmar. Dessa dekorationer är inspirerade av datoranvändande. 
Till vänster ser vi en datormus omgjord för att likna en levande mus. Tangenter 
har blivit ben, en sladd svans och ögonen är gjorda av två muskulor. Till 
höger ser vi en dekorativ dator.

Festmat

Duka upp ett vackert smörgåsbord med rätter för alla 
smaker! Här hittar vi läckerheter som sushi, pizza, hemgjorda 
hamburgare och flera olika sorters korvar. Till efterrätt 
serveras syltkakor, marsipanbakelser, prinsesstårta, 
munkar och glass. Detta är en högtid för den sötsugne!

Sushi
Ingredienser
4 portioner
•	5	dl	ris
•	6	dl	vatten
•	1	tub	wasabi
•	Sushi-lag:
•	1/4	dl	ättika,	12-procent
•	1/4	dl	vatten
•	1/2	msk	salt
•	1	msk	strösocker
•	aji-no-moto	(kan	uteslutas)
•	6-7	cm	laxfilé
•	Norimaki	(sjögräsrullar):
•	2-3	blad	av	nori-sjögräs
•	1	ägg
•	1	tsk	strösocker
•	salt
•	1/2	gurka	(kampyo)
•	1	pkt	crabsticks	(soboro)
•	bladspenat

•	sudare	(liten	bambumatta	som	används	för	att	forma	rullarna)

Gör så här:
Börja med att göra i ordning fyllningen till sjögräsrullarna. Skär ingredienserna 
i lagom stora strimlor. Ingredienserna till en traditionell fyllning står inom 
parentes, då en traditionell fyllning är betydligt mer tidskrävande. De alternativ 
som föreslås här är mer lätthanterliga och lättillgängliga. I stort sett kan du 
fylla rullarna med vad du vill. Tänk bara på att de ska vara vackra när de skärs 
upp	-	blanda	ingredienser	med	olika	färger.

Värm en stekpanna och grädda äggsmeten som en omelett som du rullar 
ihop efterhand tills den blivit centimetertjock. Mät upp riset i en medelstor 
kastrull en timme innan sushin ska lagas till. Skölj det noggrant några gånger. 
Häll av sköljvattnet ordentligt och mät upp de 6 dl vatten riset ska koka i. Låt 
stå i 45 minuter. Koka därefter upp riset på högsta värme.  Låt ånga av en 
stund innan det används. Bred ut ris på cirka 80 procent av sjögräsarket. 
Lägg ut övriga ingredienser på rad över riset och rulla ihop sjögräsarket, 
gärna med hjälp av en sudare. Skär i lagom stora bitar.

Pizza
Ingredienser
4 portioner
Pizzadegen:
•	25	g	jäst
•	1,5	dl	ljummet	vatten
•	1/2	tsk	salt
•	2	msk	olja
•	4-4,5	dl	vetemjöl
Fyllning:
•		krossade	tomater
•	1	finhackad	gul	lök
•	1-2	tsk	oregano
•	svartpeppar
•	ca	200	g	riven	ost
Pålägg,	exempel:
•	salami
•	kronärtskocka
•	hackad	persilja
•	champinjoner
•	100-150	g	smått	tärnad	rökt	skinka
•	1/2-1	burk	avrunnen	tonfisk,	delad	i	mindre	bitar
•	6-7	skivade	gröna	oliver	med	pimiento
•	1/2	ask	sardeller,	utrullade	och	delade	på	längden
•	8-10	svarta	oliver	med	kärnor

Gör så här:
Rör ut jästen i lite av vattnet i en bunke. Rör i resterande vatten, salt, olja 
och mjöl. Börja med den mindre mjölmängden och tillsätt eventuellt lite mer 
i taget medan du arbetar ihop det hela till en blank och kladdfri deg. Låt den 
jäsa i bunken och förbered pålägget under tiden. Baka sedan ut degen till 
önskad storlek.

Häll på och fördela krosstomaterna över den utkavlade degen. Strö på den 
hackade löken och oregano. Mal över svartpeppar. Fördela nu pålägg i valda 
delar. Smula över lite mer oregano och strö på någon deciliter av den rivna 
osten. Strö resterande riven ost över hela pizzan och grädda den i 250 
grader	varm	ugn	15-20	minuter.

Hamburgare
Ingredienser
18 stycken
Hamburgerbröd:
•	 50	g	margarin
•	 5	dl	mjölk
•	 50	g	jäst
•	 1	tsk	salt
•	 1	msk	strösocker
•	 12-13	dl	vetemjöl
•	 Pensling:
•	 ägg
•	 sesamfrön

Biffar:
•	 800	g	nötfärs
•	 1	ägg
•	 salt,	peppar
•	 smör

Tillbehör:
•	 dressing
•	 sallad

•	 tomat

Gör så här:
Smält margarinet i en kastrull. Häll i mjölken och värm till cirka 37 grader. 
Smula ner jästen i en bunke. Tillsätt mjölken och rör tills jästen är löst. Rör 
ner salt, socker och det mesta av mjölet. Knåda till en fast deg. Låt den jäsa 
i 30 minuter. Ta upp den på mjölat bakbord och dela den i 16 delar. Forma 
dem till platta runda bullar, cirka 8 cm i diameter. Lägg dem på smorda 
plåtar. Pensla dem med uppvispat ägg och strö på sesamfrön. Låt dem jäsa 
i 30 minuter. Sätt ugnen på 225 grader. Grädda dem mitt i ugnen i cirka 10 
minuter. Låt dem svalna på galler.

Förbered	 resten	 medan	 bröden	 svalnar:	 Blanda	 samman	 färs,	 ägg	 och	
kryddor. Forma till små hamburgare. Smält smöret i en stekpanna och 
stek hamburgarna några minuter på varje sida tills de är genomstekta. 
Varva hamburgerdressing, salladsblad, skivad tomat och hamburgare i ett 
hamburgerbröd.

Korv med bröd

Korvbuffén	är	viktig	och	bör	innehålla	flera	
olika sorters korvar och tillbehör. Baka 
eget korvbröd för en extra lyxig känsla!

Ingredienser
25 stycken
Korvbröd:
•	 5	dl	mjölk,	3	%	fetthalt
•	 75	g	jäst
•	 750	g	(12	1/2	dl)	vetemjöl
•	 50	g	rumstempererat	smör
•	 15	g	(2	tsk)	havssalt

Gör så här:
Blanda alla ingredienser och arbeta degen i hushållsmaskin i 10 minuter, 
eller för hand minst dubbelt så länge. Låt degen vila i bunken i 30 minuter. 
Dela degen i 25 delar. Rulla varje del till 12 cm långa bröd. Lägg dem på 
plåt	täckt	med	bakplåtspapper	och	låt	dem	jäsa	till	dubbel	storlek	i	1	1/2	
timme i rumstemperatur. Sätt ugnen på 225 grader. Ställ in bröden i ugnen 
och grädda dem i cirka 10 minuter. 

Koka eller stek korvar av olika slag, varva traditionell varmkorv med 
bratwurst,	chorizo	och	kabanoss.	Servera	med	till	exempel	ketchup,	senap,	
bostongurka, räksallad, rostad lök och chilisås.

Princesstårta
Ingredienser
12 bitar
Sockerkaka:
•	4	ägg
•	2	dl	strösocker
•	1	dl	vetemjöl
•	1	dl	potatismjöl
•	2	tsk	bakpulver

Vaniljkräm:
•	1	dl	mjölk
•	1	dl	vispgrädde
•	1	msk	strösocker
•	2	äggulor
•	2	msk	maizena
•	4	gelatinblad
•	2	tsk	vaniljsocker
•	3	dl	vispgrädde

Fyllning:
•	3	dl	vispgrädde
•	300	g	marsipan

•	1	msk	florsocker

Gör så här:
Börja	med	att	förbereda	sockerkakan:	Sätt	ugnen	på	175°.	Vispa	ägg	och	
socker vitt och pösigt ca 5 min. Blanda ner vetemjöl och potatismjöl blandat 
med bakpulver. Häll smeten i en smord och bröad form. Grädda på nedersta 
falsen ca 40 min, men om den börjar bli mörk kan du lägga en bit folie över 
de sista 10 min. Låt kakan svalna en stund innan den tas ur formen. Medan 
sockerkakan	svalnar	förbereds	vaniljkrämen:	Blanda	mjölk,	grädde,	socker,	
äggulor och majsstärkelse i en kastrull. Värm på medelvärme under vispning 
tills den tjocknar, det tar ca 10 min. Krämen får inte koka. Lägg gelatinbladen 
i kallt vatten. Ta av från värmen när krämen tjocknat, rör ner gelatinbladen 
och låt dem smälta. Låt krämen svalna. Blanda ner vaniljsockret. Vispa 
grädden och blanda med vaniljkrämen innan den stelnat helt.

Dela sockerkakan i tre delar. Vänd den understa delen så den mörka 
undersidan kommer uppåt. Bred ut hälften av vaniljkrämen på den. 

Lägg på övre delen av kakan med sin mer välgräddade mörka ovansida 
nedåt. Då blir tårtan stabilare och bottnarna suger inte åt sig lika mycket 
av fyllningen. Bred ut resten av vaniljkrämen och lägg på den tredje bottnen. 
Jämna till tårtan och fasa av överkanten så den blir rundad. Vispa grädden 
och täck sidorna och ovansidan, mest i mitten så det blir en kupol.  Kavla 
marsipandegen ca 2 mm tunn. Lyft den försiktigt, med eller utan papper 
men ta gärna hjälp av någon, och täck tårtan. Tryck fast marsipantäcket 
runt sidorna. Skär eventuellt små snitt för en jämnare yta utan veck. Putsa 
nederkanten. Ställ tårtan svalt. Gör marsipanrosen genom att forma små 
fingerbreda och tunna rosenblad. Rulla ihop en av dem till ett mittblad. Lägg 
de andra bladen ett i taget runt om och nyp bort överflödig marsipan från 
rosens baksida. Gör en litet hål i tårtans täcke och stick ner rosen där. Den 
som vill kan även göra några gröna blad av grön marsipan. Pudra tårtan med 
florsocker strax före servering.

Syltkakor
Ingredienser
20 stycken
•	 4	1/2	dl	vetemjöl
•	 1	dl	strösocker
•	 200	g	smör	eller	margarin
•	 Fyllning:
•	 ca	1	dl	hallonsylt	eller	liknande

Gör så här
Hacka samman ingredienserna. Forma degen till en rulle ca 25 cm lång 
och	ca	4	cm/diameter.	Lägg	rullen	kallt	en	stund.	Skär	den	 i	skivor.	Lägg	
på bakplåtspapper på plåt. Gör en fördjupningar med fingret i varje kaka 
när kakdegen mjuknat något. Fyll groparna med sylt. Grädda kakorna i 175 
graders ugnsvärme ca 15 minuter. 

Donuts
Ingredienser
20 stycken
•	10	g	jäst
•	1	msk	fingervarmt	vatten
•	74	g	smör
•	4	dl	mjölk
•	1	dl	strösocker
•	1	tsk	salt
•	2	ägg
•	12	dl	vetemjöl
•	1	l	rapsolja,	till	fritering

Glasyr:
•	75	g	smör
•	5	dl	florsocker
•	4	msk	vatten
•	karamellfärg
•	strössel

Gör så här
Lägg jästen i en bunke och häll över fingervarmt vatten, 37 grader,
och lös upp jästen i vattnet. Smält smöret i en kastrull, häll över mjölken och låt det 
svalna till 37 grader. Häll degvätskan över jästen och tillsätt socker, salt, ägg och 
ca 6 dl av mjölet. Rör ihop till en slät smet, tillsätt sedan resten av mjölet, lite i taget.
Knåda degen ett par minuter och låt den sedan jäsa till dubbel storlek i ca
en timme. Stjälp därefter upp degen på mjölat bakbord, kavla ut den till en ca 1 cm
tjock platta. Ta med hjälp av utstickare ut rundlar och tag ur ett hål i mitten
på varje rundel. Låt dem sedan jäsa till dubbel storlek.

Hetta upp oljan till ca 180 grader i en gryta. Fritera de jästa ringarna
vackert gyllenbruna ca 1 minut på varje sida. Låt donutsen rinna av på 
hushållpapper.

Björnbärsglass

Glass	är	ett	måste	på	efterättsbuffén!	Den	här	hemlagade	varianten	är	
ett syrligt alternativ som bryter av mot den söta prinsesstårtan och de 
färgglada donutsen.

Ingredienser
1 liter
•	4	ägg
•	2	dl	florsocker
•	3	dl	vispgrädde

Smaksättning:
•	225	frysta	björnbär
•	1	tsk	vaniljsocker

Gör så här:
Dela äggen. Vispa vitorna till hårt skum. Vispa gulorna pösigt med siktat 
florsocker. Vispa grädden tjockflytande och blanda i smaksättningen. 
Blanda	grädde/smaksättning	med	gulor/socker.	Vänd	sist	försiktigt	ner	
de vispade äggvitorna. Häll blandningen i en frysform som rymmer cirka 
2 liter, till exempel en urdiskad glassform. Ställ in formen i frysen Rör om 
i	den	halvfrusna	glassen	efter	30-45	minuter,	upprepa	omrörningen	en	
gång till efter samma tid. Frys klart. 

Servera med färska eller tinade björnbär. Låt glassen tina åtminstone 30 
minuter innan du serverar. Den här glassen blir ganska hård och blir bara 
godare om den tillåts vara ordentligt mjuk vid serveringstillfället. 

Andra	smaksättningar:	Vaniljglass	-	2	tsk	vaniljsocker.	Chokladglass	-	2	dl	
riven	mörk	choklad.	Whiskyrussinglass	-	2	dl	russin	indränkta	i	whisky,	så	
pass	att	russinen	suger	upp	all	vätska.	Sommarglass	-	2-4	dl	av	sommarens	
färska	bär.	Citronglass	-	1/2	pressad	citron	och	det	gula	rivet	av	1	citron.	
Lingonglass	-	2	dl	lingonsylt.

Sätt ihop boken så här:
1. Vik längs de streckade linjerna. Börja med linjen märkt “Vik 1.”
2. Häfta ihop.
3. Klipp upp vecken upptill och till höger så att det går att bläddra.
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