Pai med choritzo, brokkoli og
fetaost

Vet du hva? Jeg elsker pai!
Og hver gang jeg lager pai, tenker jeg: Hvorfor lager jeg ikke
dette oftere?
Og hver gang jeg koser meg med pairester til lunsj, tenker
jeg: Hvorfor lagde jeg ikke mer?
Vet du hva? Denne paien ble sinnsykt god. Du må lage den!
Og hver gang du lager den, kommer du til å tenke: Hvorfor gjør
jeg ikke som Bollefrua sier litt oftere?
Du trenger:

Til bunnen:
150 g smør
200 g hvetemel
2 ss iskaldt vann
Til fyllet:
100 g fetaost, i terninger
150 brokkoli, i små buketter
80 g choritzo, skivet/strimlet
1 løk, finhakket
1 vårløk, skivet
100 g Jarlsberg, revet
1 fedd hvitløk, finhakket
salt og pepper
3 egg
3 dl fløte
Slik lager du bunnen:
Lag deigen ved å ha alle ingredienser i en foodprosessor og
kjør til deigen samler seg evt at du klarer å klemme smulene
sammen med hendene til en deig. OBS viktig at smør og vann er
iskaldt! Ha deigen på benken og dekk den med plast (jeg river
en brødpose i to i den ene enden slik at jeg får et stort
stykke plast). Kjevle deigen ut til en stor og ganske tynn
leiv, stor nok til at den dekker hele paiformen og rett over
kantene. Plastposetrikset gjør det mye enklere å kjevle uten
at deigen klistrer seg. Fjern/løft deigen forsiktig fra benken
og over i formen. Dytt deigen godt inn i kantene og skjær av

evt overflødig deig langs kanten. Prikk deigen med en gaffel
og sett hele formen kaldt i 30 minutter.
Sett ovnen på 200 grader. Ta formen ut av kjøleskapet og dekk
den med tinnfolie. Hell over de tørre ertene og stek midt i
ovnen i ca 14 minutter. Ta ut av ovnen og sett til side. Dette
kalles å blindbake paiskallet.
Kok brokkoli i 2 minutter og la renne av i et dørslag. Stek
choritzo (i eget fett) på middels varme til den er
gjennomstekt og litt sprø, ta ut av pannen og legg til side.
Surr løk, hvitløk og vårløk i fettet som er igjen til det
mykner. Ha fetaost, jarlsberg, choritzo, løk, brokkoli, vårløk
og hvitløk i paiskallet. Pisk sammen egg, fløte, en klype salt
og litt pepper. Hell/fordel over i paiskallet og stek videre i
ovnen (på 200 grader) i ca 30 minutter. SPIS eller avkjøl og
sett kaldt til du ønsker å servere den (gjerne til dagen
etter). Pai kan også fryses. Lunk den gjerne før den serveres.

