Seige sjokoladekjeks med mint
Daim

Jeg ligger i en ball på sofaen. Jeg har pledd, jeg har te, jeg
har stearinlys. Jeg hører på melankolsk musikk og leter etter
trøst i teksten. Jeg er forelska. Skikkelig forelska. Sånn
håret reiser seg i nakken, le ukontrollert, slutte å spise,
slutte å sove, stirre på telefonen, stirre ut i luften, vente
på alt og ingenting, falle i staver, forelska.
Og om du har vært skikkelig forelska før. Så vet du at there
aint no cure for love. Men vi har alltids sjokoladekjeks. Og
sjokoladekjeks, det skal man ikke kimse av.
Du trenger:
70 gram mykt meierismør

70 gram brunt sukker
55 gram hvitt sukker
1 egg
100 gram siktet hvetemel
25 g kakao
0,25 ts natron
1 ts bakepulver
0,25 ts salt
2 doble pakker Daim sjokolade med mint (vanlig Daim funker
også)
50 gram store havregryn
Slik gjør du:
NB. Kjeksrøra har godt av å hvile minst en time i kjøleskapet
og gjerne natten over.
Pisk smør og sukker til det har en kremet konsistens. Pisk så
inn egget. Bland kjapt sammen mel, kakao, bakepulver, natron
og salt og rør dette inn i sukkerblandingen. Hakk daimen og
rør tilslutt sjokolade og havregryn inn i røra til alt er
blandet. Sett inn i kjøleskap.
Ta ut røra og sett ovnen på 175 grader. Form kuler av deigen.
Om du vil ha ganske lik størrelse på kjeksene, lar du de veie
omtrent det samme, ca 55 gram.
Ha ca 6 kjeks på hvert stekebrett (de flyter ut) og stek midt
i ovnen i ca 15 minutter. La kjeksene avkjøle et par minutter
før du forsiktig flytter dem over på rist. Oppbevares i tett
boks.
Kos deg.

(Inspirasjon til disse kjeksene fant jeg på denne fine
bloggen: http://thefoodfactory.dk)

«I gotta take a little time
A little time to think things over
I better read between the lines
In case I need it when I’m older
Now this mountain I must climb
Feels like a world upon my shoulders
Through the clouds I see love shine
It keeps me warm as life grows colder
In my life there’s been heartache and pain
I don’t know if I can face it again

Can’t stop now, I’ve traveled so far
To change this lonely life
I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me»
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