Opsæt et alter

Baggrund for aktiviteten
At opsætte et alter er ganske centralt i fejringen af De Dødes Dag.
Der er – groft sagt – to typer altre (se artiklen ”Skeletter i øjenhøjde” af Mette Haakonsen
for en analyse af de to typer altre). Den første er altrene i hjemmet. Disse altre dedikeres
til det senest afdøde familiemedlem, men er samtidig et alter for alle de døde. Den anden
type alter er et offentligt alter – typisk opsat på skoler, museer el.lign. – og er dedikerede til
en kendt person, som er afgået ved døden. I Mexico er der ofte altre til Frida Kahlo
(mexicansk maler, 1907-1954).
Fælles for begge altertyper er de ting, som sættes på alteret. De fleste findes i denne
kasse og kan suppleres med mad, drikke og blomster. I kan vælge om I vil opsætte et
familie-alter dedikeret til jeres familiemedlemmer eller et alter til en kendt person.
Et alter indeholder typisk:
- mad og drikke. Den afdødes livretter tilberedes og serveres både for familien og på
alteret.
- frisk frugt
- et glas vand. Den døde har rejst langt og skal kunne slukke tørsten
- et røgelseskar, hvor der brændes copal, en røgelse af harpiks.
- papel picado, fine papirklip med dødedagsmotiver.
- religiøse elementer – kors, la Virgen de Guadeloupe
Indenfor antropologien, semantiske studier og samfundsvidenskaberne findes der en
række analyser af de forskellige elementer på altrene. Ofte sammenholdes de med
aztekisk tro. Vi har her valgt at tage udgangspunkt i den praksis, som finder sted i det
urbane Mexico (2013), samt blandt en gruppe af herboende mexicanere (2014). Her er det
ikke betydningen af de enkelte elementer, som dominerer, men den afdødes præferencer,
hvad man har til rådighed og praktiske hensyn
Vi har vedlagt billeder af forskellige altre. Det er både billeder fra Mexico og fra Moesgaard
Museum. Det fremgår af de enkelte billedtekster, hvilket alter der er tale om. Billederne
kan både tilgås som inspiration i opsætningen af jeres eget alter, samt kan bruges mere
aktivt i undervisningen.
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Aktiviteten ”opsæt et alter”
Materialer, som ikke er i kassen:
- bord, evt. med mulighed for at bygge flere niveauer
- dug
- blomster, enten friske eller af papir (se aktivitet)
- mad. Enten jeres eget eller noget fremstillet efter opskrifterne her i kassen.
- Service til maden.
- evt. jeres egne lys, hvis I gerne vil have dem tændt.

Alteret giver også rig mulighed for at snakke om de ting, som vi selv sætter pris på og
finder vigtige. For hvordan skulle et alter se ud, hvis det var dedikeret til en af dine egne
kære – eller måske til dig selv?
OBS: Maden på alteret spises ikke. I nogle familier er der tradition for at man deler maden
med hinanden efter De Dødes Dag. Oftest siges det dog, at maden på alteret har mistet
sin essens – sin smag og duft – og at øllet er blevet dovent, fordi de døde har været der.
De døde kan ikke indtage maden fysisk, men tager essensen med sig.
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Miniature-altre i kasser
Denne aktivitet lægger op til refleksion over egne afdøde og deres præferencer. Det er en
slags mindekasse, som eleverne kan lave individuelt eller i grupper. Det er ikke en aktivitet
fra Mexico, men vi har ladet os inspirere af den mexicanske tradition med at opstille altre
ifm. De Dødes Dag til at udvikle denne kreative aktivitet.
Aktiviteten har et særligt potentiale ift. at mødes på tværs af kulturer og kan i
udgangspunktet laves udelukkende af genbrugsmaterialer.

Materialer:
- Saks
- Lim
- papir, ugeblade, o. lign.
- skotøjsæsker
- gerne et lille billede af den afdøde
- små ting, som knytter sig til den afdøde eller billeder/tegninger heraf.
Oplægget er ganske enkelt og relativt frit: byg dit eget
mindealter i en skotøjsæske. Alteret dedikeres til en afdød,
som man selv vælger, og udsmykkes med den afdødes
livretter eller ting, som den afdøde kunne lide.
Et sådant alter vil afspejle kulturelle forskelle. Vi har derfor
bedt en ung pige med kinesiske rødder om at lave et
mindealter. Hun valgte at lave alteret til sin afdøde bedstefar,
som kom til Danmark fra Kina via Vietnam. Hendes
mindealter bærer tydeligt præg af den kinesiske tilknytning i
farvevalg, valg af genstande og bedstefarens præferencer.
Dermed åbner alteret op for en mulighed for både at snakke
om bedstefarens og de personlige relationer, samt om
kulturelle forskelle, ligheder og præferencer.
Mindealtrene kan udstilles og kurateres som baggrund for
snakkende.
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Sukkerkranier
Med de medfølgende forme og en simpel opskrift kan I fremstille sukkerkranier. Kranierne
pyntes med farvet glasur, skinnende papir og pailletter. I princippet kan kranierne spises,
men det afhænger af pynten, æggehviderne og de forhold, I fremstiller dem under.
Kranierne kan bruges til at pynte med og åbner også for en snak om skelet-ikonografi.
Baggrund
I dagene omkring De Dødes Dag ses stakkevis af sukkerkranier på markederne i Mexico.
Sammen med de mange andre særlige produkter som bruges til højtiden – blomster,
madvarer og kunsthåndværk – pryder de boderne i den travle tid. Priserne stiger jo tættere
vi kommer på højtiden og mange familier starter forberedelserne i god tid. I det urbane
Mexico, hvor middelklassen arbejder, købes flere produkter færdiglavet, herunder
sukkerkranier. Kranierne er pyntet med farvestrålende glasur, farvet sølvpapir og pailletter
og perler. Man kan i panden skrive navnet på én, som man har kær og vil forære
sukkerkraniet til. I antropologen Stanley Brandes’ fortolkning er dette den ultimative hån af
døden: at spise sin egen dødelighed, lade den smelte på tungen og fylde munden med
sødme.
Sukkerkranier kan også bruges som pynt og ofring på alteret, men det er ikke kutyme at
skrive den afdødes navn på kraniet. Skeletmotiver og – ikonografi handler om de levende
som døde, ikke om en afbildning af de døde.

Materialer
- de medfølgende forme (genstandene: Ddl.B 37a+b og 38 a+b)
- Sukker
- flormelis
- pastafarver eller frugtfarver
- pasteuriserede æggehvider
- køkkenelastikker
- spiseskeer
- sprøjte- eller fryseposer
- evt. pailletter eller lignende til pynt.
- bord el. lign. hvor sukkerkranierne kan tørre.
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Opskrift og fremgangsmåde – giver cirka 4 sukkerkranier
Kranier
2 pasteuriserede æggehvider blandes med 1 kg sukker. Det skal have en klæg konsistens,
som samler sig. Hvis det er for tørt røres forsigtigt lidt mere æggehvide i.
Sæt en elastik om formen.
Brug en spiseske til at fylde formen med sukkermassen. Fyld den ca. 1/3 op, og pres
massen sammen med skeen. Gentag processen med at fylde lidt i efterhånden og presse
massen sammen indtil formen er fyldt op.
Tag elastikken af, sæt formen på et bord og fjern den forsigtigt fra sukkerkraniet – uden at
røre selve kraniet.
Lad kraniet stå og tørre (ca. 8 timer) uden at røre ved det. Først når det er tørt, er det klar
til at blive pyntet og kan holde til, at man holder det i hånden.
Glasur
Flormelis røres med pasteuriserede æggehvider til en tyk glasur. Tilsæt pasta- eller
frugtfarve indtil den ønskede farve opnås.
Fyld glasuren i sprøjte- eller fryseposer.
Pynt sukkerkranierne!
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Blomster
Det er ganske simpelt og hyggeligt at folde blomster. Altre i mexicanske hjem udsmykkes
typisk med friske blomster, hvorimod altre på f.eks. museer og i butikker ofte benytter sig
af papirs blomster.
Blomsterne, som fremstilles af farvet papir, kan bruges til at pynte jeres eget alter og
klasselokalet.

Baggrund
’Dødeblomsten’ kaldes denne særlige tagetes, der med sin stærke orange farve og
kraftige duft leder de døde tilbage til deres kæres hjem. Blomsterne bruges til at pynte
gravpladserne, altrene og hjemmene. Små blomsterblade drysses ud på vej mod alteret,
så de danner en sti, der kan lede den døde på vej.
Det er ikke helt lige til at skaffe den rette tagetes i Danmark, det er til gengæld simpelt at
folde sine egne papirs blomster – hvilket også gøres i Mexico.
Et eksempel er vedlagt i kassen – se genstand Ddl.B 36

Materialer
- Orange crepepapir i baner af 10 cm x 150 cm
- blomsterpinde i grønt ståltråd. Cirka 25 c, lange.

Fremgangsmåde
1: Papiret foldes i lag af 25 cm længde (cirka seks
lag)
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2: Og klippes i enderne

3: Papiret foldes igen.
Cirka 1 cm bredde.

Blomsterpinden vikles om midten af papiret og hjørnerne rundes af med saksen
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Papiret foldes ud

De enkelte lag trækkes ind mod midten – et efter et – og den færdige blomst tager form.

Den færdige blomst!
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Ansigtsmaling
Skeletmotiver med blomster og fine farver dukker op på ansigter til De Dødes Dag.

Baggrund
Til De Dødes Dag bliver det mere og mere
almindeligt, at der fremføres små teaterstykker
eller at skoler går optog udklædte og udsmykkede
– oftest som La Catrina og El Catrin.
Fejres De Dødes dag på jeres skole er
ansigtsmaling en god måde at studere, bruge og
arbejde med de forskellige mønstre og ikoner. Vi
har vedlagt nogle fotos til inspiration. Tilsvarende
vil vi opfordre til at kikke på internettet, som
løbende opdateres med og bugner med
inspiration.
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Calaveras – små satiriske digte (skrive og læse)
Op til de Dødes Dag trykker landets aviser calaveras, små satiriske digte. Satiren handler
typisk om døden, hierarki og magtforhold, og altid om de levende. Her følger nogle
eksempler på calaveras og vi opfordrer til at skrive videre selv.
Her er en mulighed for at lege med sproget – på dansk, spansk, engelsk....
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Papirklip
Papirklip, eller papel picado, som disse kaldes, pryder gader, stræder og altre til De Dødes
Dag. Vi har vedlagt eksempler på papel picado fra Mexico og kopier, som I kan bruge til at
lave jeres egne. Med ældre elever kan man også lege videre med at lave skeletmotiver
med fri hånd.
I tillæg er bogen ”Mexico Klipperier” af Søren Thaae vedlagt med inspiration til yderligere
klipperier.
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Tegne sig selv som skelet
At skildre de levende som døde – som skeletter – er en stor del af De Dødes Dag. Det er
en form for latinamerikansk memento mori – husk du skal dø – og minder os alle om vores
egen dødelighed.
Vi lægger her op til at tegne sig selv som skelet og vi vil meget gerne se jeres tegninger og
kreativitet.
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Sprællemænd
I kassen er der vedlagt kopier af en sprællemand fra De Dødes Dag i Mexico. Denne kan
kopieres, klippes ud og sættes sammen.
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Kiste
Se eksempel i kassen
Materialer:
Sort pap
Kistemodellen fra mappen
Limstift
Sytråd og nål
Tusch
Fimo-ler
Sort tape
Ståltråd, tykt

Fremgangsmåde:
Lav et lille skelet af fimoleret og dekorer den
med sort tusch.
Sæt to stykker af den tykke ståltråd igennem
dukken, samt et lille øje af ståltråd midt i
torso. Ståltråden, der nærmest sidder som
arme, skal kunne nå på tværs af kisten,
mens ”benet” ikke må være for langt.
I ståltråden bindes et godt langt stykke
sytråd.

Klip kistemodellen ud i sort pap. Lim siderne sammen – lad den stå åben for oven.
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Fold
linjerne på begge ark på en gang. Brug evt. en lineal til at folde over. Fold ind mod
midten.

Fjern den hvide papirs-skabelon.

Tag nu den kartonmodellen og tape eller lim siderne
sammen ved de trekantede flapper – lad din designkiste
stå åben for oven, så låget kan åbnes.

Skelettet monteres i kisten ved at sætte ”armene” ud gennem hullerne i siden og trækker
sytråden ud gennem hullet i bunden.
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Kisten lukkes helt og låget monteres med tape. Hvis man trækker i snoren, vil skelettet
kikke ud af kisten. Virker det ikke helt, kan ståltrådsbenet og torso evt. afkortes, så dukken
kan rejse sig bedre op. På billedet ses vores model (vedlagt i kassen) samt den originale
genstand fra Mexico, som er i Moesgaard Museums samlinger. Kisten kan udsmykkes
efter behag og tid.
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La Catrina
Til inspiration har vi vedlagt en La Catrina-dukke i UNESCO kassen, som man selv kan
lave. Vejledning følger herunder.

Materialer:

Lille skumkugle
Træpind
Silkepapir til hat
Piberenser til arme
Farvet papir eller pap til kjole
Lim
Tuscher

Kjole:

Tegn en halvcirkel. Eller brug en tallerken til at tegne en cirkel efter og klip cirklen halvt
over.
Fold papir el. karton til et kræmmerhus. Klips el. lim siden.
Pynt kjolen med stof, pailletterne eller hvad man har lyst til af kreativ pynt.

Der males ansigt på dukkens hoved.
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Dukken samles med lim: Sæt hovedet
på pinden, put pinden ned i kjolen.
Fold piberenseren en gang rundt om
hovedet, så den kommer til at fungere
som arme.

Klip silkepapir i en cirkel og form silkepapiret oven på
hoved / skumkuglen så det ligner en hat. Lim den på
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OPSKRIFTER
Mad (mole, varm kakao, dødebrød)
Der knytter sig særlige retter til De Dødes Dag ligesom den dødes livretter laves. Særligt
retten mole, som er en gryderet, spises i den familie, som vi har fulgt. Mole findes i lige så
mange varianter, som der findes kødtyper og i lige så mange smagsvariationer, som der
findes familier. Tidligere har man lavet sin mole-pasta selv af en mængde forskellige
krydderier og chokolade, men det bliver mere og mere almindeligt at købe en færdig pasta
eller at få den malet i en butik, frem for selv at bruge en morter, en såkaldt metate.

Herunder følger lidt forskellige opskrifter til inspiration. Der er både små og lidt større retter alt efter
den tid, I har til rådighed.
Opskrifterne er bragt efter vejledning fra Annike Martinez, som har undervist i mexicansk
madlavning. Hendes hjemmeside med opskrifter og menuforslag kan ses her:
https://sites.google.com/site/annikemartinez/mexicanskeopskrifter

Småretter:
1.

Mexicansk varm kakao – kakaopulver tilsat kanel og vanilje – såre simpelt, men

super lækkert og meget autentisk.
2.

De dødes brød (se vedhæftet opskrift)

3.

Crema de nopal – kaktussuppe, opskriften kan hentes her

Et glas nopal kan købes for 15 kr. inkl. moms hos Unifood i Tilst.
Serveres med brød
4.

Quesadillas med ost og salsa

Opskriften på quesadillas kan hentes her (udelad evt. skinken) – kan laves på forhånd og
varmes op i ovnen.
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Opskriften på salsa består af stegt chili, hvidløg og løg, tilsæt purerede tomater, kog godt
igennem, smag til med salt, køl ned og tilsæt hakket koriander. Serveres kold.

Forslag til større retter:

1.

Mole med kyllingefilet, ris + evt. stegte bønner og tortillas.

Mole på glas: 20,80 kr. pr. glas inkl. moms. Købes glasset færdigt bliver der ca. 1,3 liter
færdig sovs.
Alternativt laves selv fra bunden – se opskrift her (opskriften kan sagtens spædes op med
mere bouillon). Kan laves på forhånd og varmes blot op.
2.

Albondigas enchipotladas (Kødboller i chipotlesauce), ris + evt. Stegte bønner og

tortillas
Opskriften findes her
Chipotle kan også købes hos Unifood.
Kan laves på forhånd og varmes blot op.
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Mexicansk kakao
Kakaopulver tilsættes kanel og vanilje og røres med mælk. Både meget simpelt og
lækkert.
Vedlagt i samlingen er en kakaokande, som man bruger til at røre kakaoen med i Mexico.
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Dødebrød
De søde brød spises til De Dødes Dag. Nogle bager dem stadig selv, andre køber dem på
markedet, hvor man kan få dem med små ansigter – Jesus og La Virgen de Guadalupe –
bagt ind.

Ingredienser:
150 g smør
Cirka 1/2 dl mælk
cirka 1/2 dl varmt vand
350 g hvedemel
2 tsk tørgær
1/2 tsk salt
2 tsk anisfrø
1 1/2 dl sukker
2 æg, piskede
3 tsk revet økologisk appelsinskal
Cirka 1/2 dl appelsinsaft

Fremgangsmåde:
Varm mælk og smør i en gryde indtil smørret er smeltet.
Tag gryden af komfuret og tilsæt vandet.
Bland 125 g af melet med gær, salt, anisfrø og halvdelen af sukkeret i en stor skål
Pisk æggene og mælken i.
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Rør melet i lidt efter lidt, indtil dejen hænger sammen.
Drys mel på bordet og ælt dejen indtil den er glat.
Læg dejen i en skål, dæk med et rent viskestykke og lad den hæve en time et lunt sted.
Form brødet til en kugle med en knop på toppen.
Læg den på en bageplade med bagepapir på.
Dæk til igen og lad hæve endnu en time.
Bag brødet ved 180 grader i 40 min.
Kog sukker, appelsinskal og -saft ved middelvarme.
Pensl brødet med glasuren, så snart det kommer ud af ovnen.
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Crema de nopal – kaktussuppe
Et glas nopal kan købes for 15 kr. inkl. moms hos Unifood i Tilst.
Serveres med majsbrød

Ingredienser:
1 glas nopales
1/2 løg, hakket groft
2 fed hvidløg, hakket fint
3-4 tørrede chilier, hakket fint

100 g. smør
1 spsk. olie
6 dl. hønsebouillon
1 dl. fløde
Salt og peber

Fremgangsmåde:
Skyl nopales meget grundigt.
Smelt smørret i en gryde, tilsæt olien. Svits løg, hvidløg og chili.
Fedtstoffet, løg, hvidløg og chili blendes sammen med nopales og 3-4 dl. af bouillonen.
Blandingen hældes i en gryde og resten af bouillonen tilsættes, bringes i kog, skru ned,
læg låg på og lad det simre i 10-15 min.
Rør fløden i og smag til med salt og peber.
Serveres med majsbrød.
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Majsbrød
Ingredienser:
150 g. majsmel
150 g. hvedemel
1 tsk. salt
2 tsk. sukker
3 tsk. bagepulver
2 tsk. friskklippet dild
1 tsk. kommen
50 g. smør, smeltet
1 æg
2 1/2 dl. mælk

Fremgangsmåde:
Sæt ovnen på 200 grader.
Smelt smørret.
De to slags mel blandes med salt, sukker, bagepulver og krydderier.
Pisk æg og mælk sammen, og rør det i melet skiftevis med smørret.
Hæld dejen i en smurt ovnfast form (20 x 30 cm). Bag brødet ved 200 grader i 20 min.
Afkøl brødet på en bagerist, før det skæres ud i små firkanter (5 x 5 cm).
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Quesadillas med ost og salsa
Serveres med salsa mexicana og guacamole
Kan laves på forhånd og varmes op i ovnen.

(Tortillas med ost og skinke)

4 personer

Ingredienser:
8 tortillas
300 g. revet mozzarellaost
200 g. skinke i strimler
Skiver af syltet chili (kan evt. udelades)

Fremgangsmåde:
Fordel skinke og ost på halvdelen af hver tortilla, læg chili på efter behag. Fold den ene
halvdel over mod den anden.
Varm tortillaen på en stor stegepande til osten er smeltet.
Læg quesadillaerne ovenpå hinanden på en tallerken og hold dem varme i ovnen ved
150°. Dæk dem til med folie, ellers bliver de hårde.
Serveres med guacamole og salsa mexicana.
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Salsa Mexicana:

(Mexicansk salsa)
4 personer

Ingredienser:
3 store tomater
1 løg i kvarte
Tørrede røde chilier efter behag
3-4 fed hvidløg
Saften fra 1/2 lime
2 spsk. frisk hakket koriander (kan evt. udelades)
Salt

Fremgangsmåde:
Steg tomater, løg og chili på en tør pande. Chilien må ikke blive sort. Det må tomaterne og
løget til gengæld meget gerne. Steg til de bliver bløde
I en morter stødes hvidløgene godt og grundigt. Tilsæt chili, tomater og løg og stød det
hele godt sammen. Tilsæt limesaft og koriander og rør godt rundt. Smag til med salt.
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Guacamole
4 personer

Ingredienser:
2 modne avokadoer
Saften fra 1 lime
2 tomater, hakket fint
2 spsk. løg, hakket fint
Salt

Fremgangsmåde:
Tag avokadokødet ud, gem stenen og mos kødet groft. Tilsæt limesaft, løg og tomat. Rør
godt rundt og smag til sidst til med salt.
Hæld blandingen i en skål, læg avokadostenen i og server.
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Mole Poblano - Mole med kyllingefilet, ris + evt. stegte bønner og tortillas.
Mole kan købes på glas eller laves fra bunden efter opskriften herunder.
Se hos fx hos Ana Frugt og Grønt, Tordenskjoldsgade, Aarhus N eller hos UniFood i Tilst.
Alternativt laves selv fra bunden (opskriften kan sagtens spædes op med mere bouillon).
Kan laves på forhånd og varmes op.

4 personer
Ingredienser:
1 tsk. korianderfrø
¼ tsk. peberkorn
2 spsk. mandler
2 spsk. jordnødder
2 spsk. sesamfrø
12 hele nelliker
5 mariekiks
2 fed hvidløg, groft hakkede
¼ tsk. kanel
¼ tsk. salt
2 spsk. olie
2 stærke chilipebre, frøene fjernet, fint hakket
1 stort løg, hakket
1 dåse hakkede tomater
8 stykker kylling (f.eks. lår eller underlår)
2-3 dl. hønsebouillon
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15 g. revet mørk chokolade
2 tsk. maizenamel rørt med 2 spsk. vand
Fremgangsmåde:
Læg kyllingestykkerne i en gryde med vand, bring i kog, skru lidt ned og lad det koge i
cirka 40 min.
Rist korianderfrø, peberkorn, mandler, jordnødder, sesamfrø og nelliker over middelstærk
varme 3-4 min. i en stor stegepande. Ryst panden tit.
Læg de ristede ingredienser, hvidløg, kanel, mariekiks og salt i en morter (en blender eller
foodprocessor kan også bruges) og mal krydderierne til en pasta.
Opvarm 2 spsk. olie i en stor stegepande over middelstærk varme. Svits chilierne i 3. min.
eller indtil de begynder at brune. Tilsæt løg, tomater og krydderipastaen. Kog 10 min. eller
indtil væsken er næsten væk.
Hæld hønsebouillon og chokolade ved. Bring saucen i kog og rør indtil chokoladen er
smeltet. Rør maizenamel blandingen og tilsæt kyllingestykkerne, skru ned for varmen, læg
låg på, og lad det simre i 10 min.
Server med hvide ris.

Arroz Blanco, (Hvide ris)
4 personer
Ingredienser:
4 spsk. olie
325 g. ris (gerne Basmati)
9 dl. varmt vand
½ tsk. salt
1 hønsebouillonterning
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2 stilke frisk koriander (eller persille)
1 mellemstort finthakket løg
2 hele grønne chilipebre
1 fed hvidløg
Fremgangsmåde:
Varm olien op i en tykbundet gryde med tætsluttet låg. Tilsæt risen og svits den under
stadig omrøring i 4 min., eller til risen skifter farve.
Hæld al overflødig olie fra og tilsæt vandet og de øvrige ingredienser. Læg låg på gryden
og bring hurtigt det hele i kog. Skru så ned for varmen og lad risen koge sagte og under
låg i 15 min., eller til den har opsuget al vandet. Risen skal da være svulmet op til det
dobbelte og være let og luftig. Inden serveringen fjernes hvidløgsfed, krydderurter og
chilipebre.
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Tortillas de Maíz (Majstortillas)
Ca. 15 tortillas med en diameter på ca. 15 cm.

Ingredienser:
250 g. majsgryn (groft majsmel)
150 g. hvedemel
6 dl. lunkent vand

Bagepapir/plastik

Fremgangsmåde:
Majsgryn og hvedemel blandes i en stor skål. Det varme vand tilsættes lidt efter lidt, indtil
dejen er blød, men ikke klæbrig.
Dejen deles i 15 stykker. Bruger man hænderne, formes hvert dejstykke til en kugle, der
klappes flad. Derefter lægges den mellem to stykker bagepapir/plastik og rulles ud til en
tynd pandekage, ca. 15 cm. i diameter.
En stegepande sættes over ved middelvarme. Når den er så varm, at en dråbe koldt vand
syder på den, lægges tortillaen på panden. Når den har stegt i ca. 1 min., og kanten
begynder at krølle, vendes den. Den færdige tortilla er let blæret og har lysebrune
aftegninger.
De færdige tortillas stables på en tallerken, der først er dækket med et viskestykke.
Stablen pakkes ind i viskestykket. Tortillaerne er nu klar til at blive spist, stegt eller
opbevaret i køleskab eller fryser.
NB! I en lukket plasticpose kan tortillaerne holde sig 10 dage i køleskabet eller 3 måneder i
fryseren.
TIPS! Hvis tortillaen har ujævne kanter, når den er rullet ud, er dejen for tør.
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Tilsæt lidt mere vand, ælt dejen lidt længere og prøv så igen. Det samme gælder, hvis
tortillaen er svær er presse flad.

Hvis tortillaen er for fugtig, bliver tortillaen meget klæbrig. Den vil danne mange blærer, når
den lægges på panden, og vil have tilbøjelighed til at hænge i. Tilsæt lidt mere majsmel og
ælt dejen, til den ikke hænger i fingrene mere.
Hvis tortillaerne revner, efter at de er bagt, har panden ikke været varm nok; hvis de får
sorte pletter, har panden været for varm. Køl den af ved at anbringe en kasserolle med
koldt vand oven på den.
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Frijoles Refritos (stegte bønner)
4 personer

Ingredienser:
1 portion kogte sorte bønner a´ ca. 300 g.
3 spsk. olie
1 løg, groft hakket
1 jalapeño chili, fint hakket (tørrede chili kan også bruges)
Salt

Tilberedning:

Opvarm olien i en stor stegepande. Løg og chili tilsættes og svitses uden at tage farve i 23 min. Bønnerne, uden for meget væde, tilsættes og blandingen moses med en gaffel eller
bunden af et glas. Nogle af bønnerne skal være hele andre helt mosede. Tilsæt lidt væde
fra bønnerne, hvis det er nødvendigt. Slutresultatet skal være en tyk og cremet blanding.
Smag til med salt. Kog bønnerne lidt ind.

Nb! Har man tid, kan man selv koge bønnerne. Af 100 g. tørrede bønner bliver der efter
iblødsætning og kogning ca. 300 g. De fleste sorte bønner skal sættes i blød i 12 timer
(hæld godt med vand ved, de udvider sig!). Vandet hældes væk, der hældes frisk vand på
og de sættes over at koge. Alt afhængig af arten skal de nu koge 1-3 timer. Lad bønnerne
koge ved svag varme og kom mere vand ved efter behov. Når bønnerne er bløde tilsættes
salt efter smag. Saltet skal først i nu, for kommer det i tidligere, gør det bønnerne hårde.
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Albondigas enchipotladas (Kødboller i chipotlesauce), ris + evt. Stegte bønner og
tortillas
Chipotle kan købes hos bl.a. Unifood i Tilst.
Kan laves på forhånd og varmes op.

4 personer
Ingredienser:(kødboller)
250g hakket svinekød
250 g hakket oksekød
1 tsk. stødt spidskommen
1 fed hvidløg, hakket fint
1 æg
2 spsk. rasp
salt, peber

Tilberedning:

1.

Det fint hakkede hvidløg røres godt sammen med de andre ingredienser.

2.

Form farsen til små kødboller.

Ingredienser:(chipotlesauce)
3 tsk. Chipotle chili (røget chili)
3 dåser flåede tomater
lidt vand
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1 oksekødsbouillonterning
1 fed hvidløg, hakket fint
1 tsk. oregano
1 tsk. stødt spidskommen
Olie
Salt, peber

Fremgangsmåde:
1.

Ingredienserne blendes sammen.

2.

Olien varmes op i en gryde og pureen tilsættes.

3.

Varmes op til det koger, hvorefter kødbollerne kommes i og det hele simrer 20-25

min.
4.

Smag til med salt og peber.

5.

Serveres med arroz rojo.
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Arroz Rojo (røde ris)
4 personer
Ingredienser:
3 dl. ris
2 spsk. olie
1 lille løg, hakket fint
1 fed hvidløg, hakket fint
2 dåser tomat, blendet
2 dl. hønsebouillon

Fremgangsmåde:
Svits risen i olien i 3-4 min. Tilsæt løg og hvidløg. Efter 2-3 min. tilsættes tomater og
bouillon.
Lad retten simre i 10-15 min. med låg på.
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