
BRØD OG KAGE

Opskrifter udviklet af 
Annemette Voss Fridthjof

- nemt og velsmagende bagværk



MAZARINKAGE  
- med havre og hasselnødder

Hasselnødde-havregrød: Kom havregryn og hasselnødder og i

en blender og blend det grundigt til helt fint mel. Kom det i en lille 

gryde sammen med citronsaft, sukker og vand og kog det op til en 

tyk grød ved medium varme under konstant omrøring.

Sæt det til side mens resten af kagedejen tilberedes.

Kagedej: Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab nænsomt 

kornene ud. Pisk vaniljekorn, sukker og det bløde smør længe til det 

er helt lyst og cremet. Tilsæt ét æg ad gangen og pisk grundigt efter 

hvert æg. Tilsæt æggeblommerne og pisk grundigt. Bland hvedemel 

og bagepulver og sigt det ned i dejen.

Vend dejen sammen.

Marcipanmasse: Ælt marcipanen blød og smidig og ælt sukkeret i 

lidt efter lidt. Tilsæt smørret og pisk massen ensartet og smidig med 

en elpisker. Tilsæt den afkølede hasselnødde-havregrød og pisk det 

sammen.

Vend marcipanmassen i kagedejen lidt efter lidt til dejen er ensartet.

Fordel dejen i enten to bageforme (10x30cm) beklædt med 

bagepapir – eller i to springforme (diameter 23 cm) beklædt med 

bagepapir. Bag kagerne ved 170 grader varmluft i ca 45-50 minutter. 

Lad kagerne køle af, – gerne i køleskab.

Hindbærgelé: Udblød husblas i rigeligt koldt vand i 15 min. Flæk 

vaniljestangen på den lange led og skrab nænsomt kornene ud. 

Kog vaniljekorn, sukker, hindblrog citronsaft op. Skum af. Lad det 

småsimre i 5 minutter. Tag gryden af varmen og lad det svale 5 min. 

Tilsæt den udblødte, afdryppede husblas direkte til hindbærlagen og 

rør den ud heri. Stil det til side, indtil det er tyktflydende. Hvis geléen 

når at sætte sig kan den lune forsigtigt op og derefter anvendes.

Fordel den meget tyktflydende gelé ovenpå de halvfrosne kager. 

Sæt kagerne i køleskab mens geléen sætter sig og kagerne lang-

somt tør op.

2 kager/10 pers.  

sværhedsgrad: medium 

HASSELNØDDE-HAVREGRØD

35 g finvalsede havregryn

60 g hasselnødder

70 g citronsaft 

35 g hvidt sukker

1 dl vand

KAGEDEJ

1/2 vaniljestang

170 g hvidt sukker

150 g blødt smør

4 æg, str M – stuetemp.

4 æggeblommer stuetemp. 

150 g hvedemel

1/2 tsk bagepulver

MARCIPANMASSE

50 g ren rå marcipan 

150 g hvidt sukker

70 g blødt smør

HINDBÆRGÉLE

4 blade husblas

1/2 vaniljestang

140 g hvidt sukker 

300 g friske hindbær 

saften af 1 citron

”Denne kage er særligt udviklet 
som signaturkage for Gram”



KØLESKAB

”Jeg har valgt et fritstående kølefryseskab i hvid. 
Ærligt, så havde jeg foretrukket et indbygget 

køle- skab, men det var der ganske enkelt ikke 
plads til i vores køkken i den nye lejlighed. Så det 
måtte blive det bedste alternativ, som var dette. 
Det betyder rigtig meget for mig, at mine læsere 
kan spejle sig i min hverdag og derved tro på, at 
de også kan lykkes med de opskrifter jeg udgi-
ver, fordi de ikke behøver alverdens mærkeligt 

bageudstyr og ekstra køle- skabsplads. Jeg har 
kun dette køleskab. Og kun den fryser der “følger 
med” i skabet. Jeg har ikke andet. Så hvis jeg kan, 

så kan du også!”



SURDEJSBRØD  
- med ølandshvede og hørfrø

Rør surdej, vand og gær godt sammen. Tilsæt begge typer

mel og salt og ælt dejen igennem ved fuld kraft med dejkrog

på en køkkenmaskine til dejen slipper skålens sider. Så snart

dejen slipper skålens sider og samler sig om dejkrogen, skal du 

stoppe med at ælte. Ellers kan du risikere at ødelægge dejen. Tilsæt 

da hørfrø og lad dejen ælte igennem ved lav hastighed i 1 minut til 

hørfrøene har fordelt sig.

Dæk skålen til med husholdningsfilm og stil den i køleskab

natten over til dejen har hævet til dobbelt størrelse. Det tager ca. 

8-10 timer.

Drys bordpladen med lidt mel og hæld dejen ud herpå.

Del den i to og skær boller ud eller form dejen til flute. Spænd

brødet op ved at skubbe siderne godt ind under dejen selv ved hjælp 

af en spatel – se billederne på næste side. Det er vigtigt at din ba-

gespatel er ren og at der ikke hænger dej ved, for ellers trækker du 

bare rundt i dejen.

Løft nænsomt brødene eller bollerne over på bagepapir og lad dem 

hæve ved stuetemperatur mens ovnen varmer op til 250 grader 

varme – på varmluft. Hæld et par deciliter vand i en lille bradepande 

og placer den i bunden af ovnen. Vandet må meget gerne sættes i 

ovnen, allerede når du tænder for den. Så skaber vandet et fugtigt 

miljø i ovnen, som giver dig bedre brød. Skru ned til 230 grader, når 

brødet sættes ind i ovnen. Bag bollerne i ca. 25 min. og brød/flutes i 

ca. 30 min.

Køl helt af inden du skærer i brødet.

2 brød/16 boller

sværhedsgrad: medium

DEJ

1 dl surdej

7 dl koldt vand

7 g gær

500 g hvedemel

250 g ølandshvedemel 

17 g salt

1 dl hørfrø

step by step fotos på næste side

SURDEJ?
find opskrift og guide på 

annemettevoss.dk



”Dejen til surdejsbrødet kan også 
kan også bruges til boller”

1 2

3



TÆRTER  
- med pistaciamazarin og hindbær

Mørdej: Bland smør, hvedemel og flormelis til det ligner brødkrum-

mer. Saml dejen med ægget. Stop med at ælte så snart dejen er 

ensartet. Kom dejen i en frysepose, tryk den lidt flad og læg den i 

køleskabet i en halv times tid. 

Lav pistaciemazarinmassen.

Pistaciemazarinmasse: Hak pistacienødderne til groft mel i en 

minihakker. (Det skal minde om tørt cous cous i konsistensen, hvis 

det kan hjælpe dig.) Ælt sukker og marcipan sammen. Ælt det bløde 

smør i af flere omgange til massen er helt ensartet og uden klum-

per. Ælt æggene i massen ét ad gangen. Tilsæt pistaciemelet og rør 

dejen rigtigt godt sammen.

Mørdej, fortsat: Udrul mørdejen i et tyndt lag mel og beklæd seks 

små tærteforme med dejen. Formene måler ca. 8-9 cm i diameter. 

Tryk dejen godt fast langs kanterne og fjern overskydende dej. (Der 

vil nok være lidt mørdej til overs, det kan gemmes i en uges tid på 

køl).

Fyld mazarinmassen i tærtebundene inden de bages. Bag bundene 

med mazarinfyld ved 190 grader ca. 20-25 min. til tærterne er gyldne 

på overfladen. (Hold øje med dem, de skal have en mørk karamel-

gylden farve på toppen, når de er færdige). Tag dem ud af ovnen. 

Lad tærterne køle af på hovedet på et stykke bagepapir. Når tærter-

ne er kølet lidt af fjernes formene.

Abrikosgelé: Udblød husblassen i rigeligt koldt vand i 15 min.

Hak de tørrede abrikoser groft. Giv vand, sukker og grofthakkede 

tørrede abrikoser et opkog. Når sukkeret er opløst tages gryden af 

varmen og lagen sigtes. Kassér de tørrede abrikoser. Tilsæt den 

udblødte husblas direkte til den varme abrikoslage og rør det godt 

sammen. Lad det svale ved stuetemperatur til geléen begynder at 

tykne let, men stadig er flydende, – det kan godt tage en times tid 

afhængigt af rumtemperatur.

6 tærter 

sværhedsgrad: medium

MØRDEJ

100 g blødt smør 

200 g hvedemel 

75 g flormelis

1 æg, str M/L

PISTACIEMAZARIN

100 g pistacienødder 

120 g hvidt sukker 

120 g ren rå marcipan 

125 g blødt smør

2 æg, str M/L

ABRIKOSGELÉ

1 dl vand

50 g hvidt sukker

5 tørrede abrikoser (de orange)

TILBEHØR OG PYNT

100 g friske hindbær

økologiske spiselige blomster 

hakkede usaltede pistacienødder 

evt. creme fraiche

Pensl de helt kolde tærter på toppen med lidt 

abrikosgelé. Placer hindbær tæt ovenpå og 

pensl også ovenpå hindbærrene med abrikos-

gelé. Drys med hakkede usaltede pistacienød-

der og dekorer med spiselige blomster. Servér 

evt. med creme fraiche.

Tærterne kan holde sig et par dage på køl, 

afhængigt af hvor hurtigt hindbærrene bliver 

triste. Selve pistaciemazarintærter, uden pynt,

kan du lade ligge i fryseren i flere måneder og 

nemt hive frem, når du får gæster.



step by step fotos på næste side

”Den perfekte anledning 
til søndagshygge”

KARDEMOMMESNURER  
- med ølandshvede og hørfrø

12 pers. 

sværhedsgrad: let

GÆRDEJ

200 g smør 

21⁄2 dl mælk 

50 g gær

2 spsk sukker

2 æg, str. M/L

500-600 g hvedemel 

1 tsk fint salt, uden top

1 tsk stødt kardemomme

REMONCE

150 g blødt smør

150 g sukker

fintrevet skal fra 1/2 øko. appelsin 

1 tsk vaniljesukker

1 tsk stødt kardemomme

2 tsk kanel

Gærdej med kardemomme: Start med at smelte smørret i en lille 

gryde ved lav varme – det skal ikke bruse. Stil det til side og lad det 

køle lidt af ved stuetempe- ratur, mens du laver resten.

Varm mælken op i en lille gryde, til den er lillefingervarm (lun). Det 

skal være sådan, at du kan holde ud at have din lillefinger nede i 

mælken, uden at det på nogen måde føles brændende – hellere for 

kold end for varm. (For varm mælk vil gøre, at din dej ikke hæver. 

For kold mælk gør blot, at hævetiden forlænges.)

Hæld den lune mælk i en dyb skål, smuldr gæren heri og rør det 

sammen, til gæren er opløst. Tilsæt sukker og æg og rør det ud i 

mælkeblandingen. Tilsæt nu halvdelen af melet, salt og kardemom-

me. Rør det hele grundigt sammen med en grydeske, mens du 

tilsætter det smeltede, afkølede smør, så der ikke er klumper.

Drys lidt af den resterende mel ud på bordpladen og hæld dejen ud 

på det. Ælt resten af melet ind i dejen lidt efter lidt med hænderne, 

til dejen er blank og smidig. Det kræver, at du ælter dejen i ca. 5-8 

minutter på den meldryssede bordplade, før den er ordentligt smidig. 

Alternativt kan dejen æltes sammen på køkkenmaskine med dejkrog 

ved fuld kraft i ca. 3-4 minutter. (Pas på ikke at ælte for meget ekstra 

mel ind i dejen – den skal ikke føles tør, men derimod fedtet. Jo mere 

du ælter, desto mere vil dejen samle sig. Og den vil også blive mere 

’tør’, efter den har hævet.)

Form dejen til en kugle og læg den tilbage i skålen. Bemærk, hvor 

stor dejklum- pen er. Dæk skålen til med et fugtigt viskestykke og lad 

dejen hæve i 30-40 minutter til dobbelt størrelse ved stuetemperatur.

Opskriften forsættes på næste side...

step by step fotos på næste side



Remonce: Rør ingredienserne til remoncen godt sammen – brug evt 

en elpisker ganske kort for at gøre remoncen dejligt blød, hvil- ket vil 

gøre det nemmere, når du skal smøre den ud på dejen.

Samling af kardemommesnurrer: Drys bordpladen meget let med 

et tyndt lag mel. Rul dejen ud på bordpladen med en kagerulle til et 

rektangel, der måler ca. 50 x 30 cm.

Smør remoncen ud over hele dejen i et tyndt lag. Kom helt ud til 

kanten.

Fold dejen på midten, så den klappes sammen med remoncesi- den 

indad. Nu måler dejen 50 x 15 cm. Skær 12-13 strimler à ca. 4 cm’s 

bredde, der alle er 15 cm lange.

Halver hver strimmel næsten hele vejen fra den ene ende til den 

anden, men sørg for ikke at skære helt igennem. Du skal kunne folde 

strimlen ud til at måle ca. 2 x 30 cm. Sno strimlen som en spiral og 

vikl den derefter sammen som en snegl. Tryk snippen fast under 

bunden.

Placer snurrerne på et par bageplader beklædt med bagepapir. 

Sørg for, at der er plads imellem snurrerne til, at de kan hæve. Dæk 

dem med et fugtigt viskestykke og lad dem hæve i yderligere 20-30 

minutter.

Tænd ovnen på 200 grader varmluft.

Pensl snurrerne med sammenpisket æg og bag dem i den forvar- 

mede ovn i ca. 16-17 minutter, til de er let gyldne. Køl snurrerne af 

på en rist, inden de nydes lune.

Opskriften forsat fra forrige side...

TIP
du kan nemt variere remoncen 

med forskellige krydderier 

og citrusskal

1 2

3 4



BAGELS  
- med kanel og kardemomme

Rør gæren ud i halvdelen af det lunkne vand. Tilsæt først 100 g mel 

til gærblandingen og dernæst sirup og havsalt. Rør dejen sammen 

ved lav hastighed på en røremaskine med dejkrog, hvor resten af 

melet, krydderierne og vandet tilsættes på skift, indtil du har en blank 

og jævn dej. Det tager ca. 5-10 min.

Dejen skal være fast i det, men ikke tør og hård. Dæk skålen til med 

et fugtigt viskestykke og lad dejen hæve i 30 min ved stuetemperatur.

Form 8 ens runde boller og brug din tommelfinger til at stikke hul ned 

i midten af hver bolle. Træk lidt i hullet med fingrene, indtil det er ca. 

3 cm. i diameter. Lad dine bagels hæve yderligere 30 min. under et 

fugtigt viskestykke på en bordplade drysset med lidt mel.

Bring 2 l vand i kog sammen med sirup og salt. Kog nu dine 

bagels i 1 minut på hver side. Brug en hulske til at vende dem. Når 

de kommer i vandet, skal de flyde ovenpå. Hvis de falder til bunds, 

er de ikke hævet nok op – vent 5 min. og prøv igen. Du kan sagtens 

koge 3-4 stykker ad gangen, hvis din gryde er stor nok.

Placér de kogte bagels på en bageplade beklædt med bagepapir og 

pensl dem med lidt æg.

Bag dem i en forvarmet ovn ved 200 grader varmluft i ca. 15 min til 

de er gyldne

Lad de friskbagte bagels køle af på en rist. 

8 bagels 

sværhedsgrad: let

BAGELS

25 g gær

2,5 dl lunkent vand 

40 g lys sirup

1/2 tsk fint bordsalt 

400 g hvedemel 

1,5 tsk kanel

1 tsk kardemomme

I ØVRIGT

2 l vand

3 spsk lys sirup 

1 tsk salt

1 æg, til pensling

step by step fotos på næste side

Egner sig godt til 
at fryse ned



”Disse søde bagels egner sig godt 
som morgenmad eller som snack”

1 2

3 4



OVN

”Ensrettede opskrifter er for mig vejen frem. Derfor 
er varmluftfunktionen i min ovn fra GRAM meget 

vigtig for mig. Ovnen skal simpelthen fordele 
varmen lige, for at undgå kager og brød, der er 

brændt i den ene side og helt ubagt i den anden. 
Den her ovn virker. Derudover så var det vigtigt for 
mig med en ovn, der har et stort indre rum, så jeg 
kan få nogle plader med plads til så mange kager 
ad gangen som muligt. Og jeg ville gerne have en 

ovn med de dér telesko- pudtræk, som den her 
ovn har. Det gør det meget nemmere at håndtere 

tunge bageplader mm.”



8 boller 

sværhedsgrad: let

KOLDHÆVEDE GULERODSBOLLER

4 dl koldt vand

25 g gær

250 g stenmalet hvedemel 

100 g hvedemel

10 g groft salt

35 g rugkerner

90 g fintrevet gulerod

1 spsk olivenolie 

TILBEHØR

flødeost

urter

røget laks

grønt 

peberfugt 

dild

Kom det kolde vand i en dyb skål og rør gæren ud heri. Tilsæt 

stenformalet hvedemel, almindeligt hvedemel, salt og rugkerner. 

Ælt dejen godt igennem på en køkkenmaskine ved høj kraft i ca. 15 

minutter til dejen slipper skålens sider – eller anvend en elpisker med 

dejkroge. Tilsæt fintrevet gulerod, og ælt dejen kort sammen. Vend 

dejen rundt i lidt olivenolie, så den ikke hænger ved skålens sider.

Dæk skålen til med husholdningsfilm eller et fugtigt klæde og sæt 

den i køleskab i ca. 6 timer til dejen er hævet op til dobbelt størrelse. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at skålen ikke står bagerst i 

køleskabet, hvis du har såden et køleskab der laver is på 

bagvæggen

Vip dejen ud på en ren bordplade, der er drysset med lidt stenfor- 

malet hvedemel. Del dejen i 8 lige store stykker med en skarp kniv 

og placer stykkerne på en bageplade beklædt med bagepapir. Undgå 

at ælte og arbejde for meget med dejen. Vær lidt nænsom, så du 

ikke slår luften ud af dejen.

Lad de koldhævede gulerodsboller efterhæve under et fugtigt klæde 

i ca 1 time ved stuetemperatur. I mellemtiden kan du varme ovnen 

godt op til 230 grader varmluft.

Bag bollerne i 10 min ved 230 grader, skru ned for ovnen til 200 gra-

der og bag dem færdige i yderligere 15 min.

Køl dem helt af inden de flækkes og fyldes med flødeost, der er rørt 

med urter, røget laks, frisk grønt, peberfrugt og lidt dild.

GULERODSBOLLER  
- med rugkerner



Mmm...
bollerne egner sig som 

sandwichbrød



KOGEPLADE

”Den kogeplade jeg har er med induktion. Jeg 
valgte den først og fremmest på grund af sikker-
heden.Og selvfølgelig alle fordelene. Induktion 

tænderog slukker for varmen, som var der tale om 
gas. Det varmer lynhurtigt op og slukker lynhurtigt. 
Så det er meget nemt at kontrollere. Glaskerami-

ske kogeplader fra GRAM fås med og uden induk-
tion. Sikkerheden er i top. Der er både børnelås, 

sikker- hedsstop og restvarmeindikator på alle ko-
geplader. Min kogeplade har facetslebne kanter, 
slider kontrol (nem betjening), timer funktion, pot 

detction (be- tyder at den kun varmer, når der står 
en gryde på kogepladen) og som sagt børnelås.”



ISLAGKAGE  
- med nøddebund og frosne bær

Nøddebund med chokoladebidder: Pisk æggehviderne skummende 

og tilsæt lidt efter lidt sukkeret i en tynd stråle. Pisk til du opnår en sej 

marengs. Hak hasselnødderne forholdsvist fint til de minder lidt om 

størrelsen af risgryn. Hak chokoladen mellem fint. Vend både hassel-

nødder og chokolade i marengsen

Beklæd en springform (diameter 23 cm) med bagepapir på bund og 

sider. Fordel massen heri og glat overfladen. Bag kagen i en forvar-

met ovn ved 165 grader varmluft i ca. 40 min. Tag kagen ud. Lad den 

køle helt af.

Vaniljeparfait: Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab næn-

somt kornene ud. Pisk vaniljekorn, flormelis og æggeblommer længe 

til det er helt lyst og meget luftigt. Pisk fløden til letpisket flødeskum 

og vend det sammen med æggesnapsen. Fordel massen oevnpå 

den afkølede nøddebund. Bank kagen mod bordet så luftbobler ban-

kes op til overfladen. Dæk kagen til og sæt i fryseren i mindst 4 timer 

– gerne natten over til parfaiten er frossen.

Chokoladesauce: Hak chokoladen og kom den i en dyb skål. Varm 

fløden op til lige under kogepunktet og hæld den over den hakkede 

chokolade i skålen ad to-tre omgange mens du rører

i bunden af skålen med en dejskraber. Når chokoladen samler sig 

om dejskraberen tilsættes mere varm fløde. Hvis chokoladesaucen 

på nogen måde skulle skille, så bevar roen. Brug blot en stavblender 

til at blende den jævn igen.

Servér kagen med frosne bær på toppen og varm chokoladesauce.

10 pers.

sværhedsgrad:let

NØDDEBUND MED CHOKOLADEBIDDER

125 g pasteuriserede æggehvider 

40 g hvidt sukker

120 g hasselnødder

40 g god mørk chokolade

VANINLJEPARFAIT

95 g flormelis

95 g æggeblomme 

1 vaniljestang

1/2 l piskefløde

CHOKOLADESAUCE

180 g god mørk chokolade 

 2,5 dl piskefløde

I ØVRIGT

500 g frosne bær

step by step fotos på næste side



1 2

3



Dag 1: Skyl og blancher spinaten til den falder sammen ved lav var-

me i en lille gryde i det vand, der hænger ved. Når vandet er dampet 

væk tages gryden af varmen og spinaten svaler til stue- temperatur 

– det tager ca. 15 min.

Kom gær og vand i en dyb skål og rør det godt sammen til gæren er 

opløst. Tilsæt mel og salt og ælt dejen sammen på køkkenma- skine 

med dejkrog ved fuld kraft til dejen slipper skålens sider. Det tager 

snildt 20-25 min. Tilsæt rugkerner og den blancherede, afkølede 

spinat og ælt med i ca 2 min. til spinaten er fordelt.

Dæk skålen til med et fugtigt klæde og sæt dejen til hævning i køle-

skab natten over. Sådan ca. 10 timer.

Dag 2: Drys lidt mel på en ren bordplade og hæld brøddejen ud 

herpå. Drys mel ovenpå dejen og spænd dejen op ved hjælp af et 

par store dejskrabere, paletknive eller lign. Dejen føles meget blød 

og livlig – det er helt rigtigt! Form et aflangt brød, så godt som du nu 

kan, og flyt det over i en brødform, der evt. smøres med lidt madolie.

Forvarm din ovn til 250 grader. Hæld vand i en lille bradepande og 

placer den i bunden af ovnen. Skru ned til 230 grader, når brødet 

sættes ind i ovnen. Bag brødet i 15 min, skru derefter ned til 200 

grader og bag brødet i yderligere 25 min.

Lad brødet køle af i formen i 5 min, tag brødet op af formen og lad 

det køle helt af (vær nu tålmodig!), inden det skæres ud i tykke ski-

ver.

1 brød

sværhedsgrad: let

KOLDHÆVET SPINATBRØD

100 g frisk spinat

8 g gær

4 dl koldt vand

220 g stenformalet hvedemel 

240 g almindeligt hvedemel

13 g havsalt

25 g knækkede rugkerner

madolie, til brødformen 

KOLDHÆVET SPINATBRØD
- med knækkede rugkerner



GROVE
BURGERBOLLER

Start med at smelte smørret og lad det køle lidt af det kun er lunt. 

Rør gæren ud i det lunkne vand. Tilsæt lidt hvedemel og dernæst salt 

og sukker. Rør det sammen. Kom resten af melet i blandingen samt 

det smeltede, afkølede smør og ælt dejen på en køkkenmaskine ved 

fuld kraft til dejen slipper skålens sider.

Lad dejen hæve under fugtigt klæde til dobbelt størrelse i 30-50 min. 

(Tjek til dejen, dem må ikke hæve helt uhæmmet op).

Dyp en spiseske i vand og form 8 lige store klatter dej med skeen. 

Tryk den ene side af bollerne direkte ned i en skål med havregryn, 

såedes at der sætter sig et jævnt tæt lag gryn på overfladen. Sæt 

bollerne på en bageplade beklædt med bagepapir, havregrynssiden 

vendt opad. Lad bollerne efterhæve i 15 min under fugtigt klæde. 

Fjern det fugtige klæde, læg et stykke bagepapir ovenpå burger-

bollerne, og placer en bagepladen ovenpå bagepapiret – så den er 

med til at trykke bollerne flade mens de hæver. Lad bollerne hæve 

yderligere 30 min på denne måde. Forvarm i mellemtiden ovnen til 

230 grader og bag da bollerne midt i ovnen i ca. 12-15 min til de er 

gyldne.

Lad dem køle af og skær dem over.

8 stk. 

sværhedsgrad: let

DEJ

50 g smør

25 g gær

3 dl lunkent vand

300 g hvedemel

150 g stenformalet hvedemel

50 g finvalsede havregryn

10 g fint salt

50 g sukker 

2 spsk finvalsede havregryn 

Også virkelig gode 

sandwichbrød



JULEKRINGLE  
- med marcipan, ingefær og æble 

Start med at lave marcipanfyld: Kom sirup, smør, friskrevet ingefær 

og kardemomme i en lille tykbundet gryde og varm det op til det 

småbobler ved medium varme. Tilsæt groftrevet ren rå marcipan og 

rør det til en tyk ensartet grød. Tag gryden af varmen og lad fyldet 

svale mens dejen tilberedes.

Dej: Lun mælken i en lille gryde og opløs gæren i den lunkne mælk. 

Hæld det i en stor skål og tilsæt sukker, æg og halvdelen af hvede-

melet. Rør dejen godt sammen med en grydeske. Tilsæt kardemom-

me og salt.

Tilsæt det bløde smør i mindre bidder. Rør dejen godt sammen.

Ælt lidt efter lidt resten af hvedemelet ind i dejen, indtil dejen er smi-

dig og blank. Dejen er ret fedtet, men det skal den være. Form dejen 

til en kugle, dæk den til med et fugtigt klæde og lad den hæve i 30 

minutter.

Ælt dejen kort igennem og rul den ud i lidt mel på bordpladen til et 

langt rektangel på ca. 20 x 60 cm.

Fordel marcipanfyldet i en bred stribe ned langs midten af dejen. 

Fordel groftrevet æble ovenpå marcipanfyldet.

Skær fra midten og ud til siden diagonale snit i dejen med ca. 2 cm’s 

mellemrum – det vil sige i de yderste 6 cm på hver langside. Flet 

skiftevis fra højre og venstre dejstrimlerne ind over midten af fyldet 

og tryk godt sammen. Form den flettede dej til en krans og flyt den 

forsigtigt over på en bageplade beklædt med bagepapir. (Hvis du 

har en ven, der lige kan hjælpe, kan det være godt med et par ekstra 

hænder til at flytte kringlen). Dæk kagen til med et fugtigt klæde og 

lad den hæve yderligere 20-30 minutter. Det er vigtigt, at dejen ikke 

overhæver, for så vil den sprække under bagningen og fyldet løber 

ud.

Pensl med sammenpisket æg og drys med hakkede mandler. Bag 

julekringlen i ovnen ved 210 grader varmluft i ca. 15-17

minutter, til den er flot gylden. Køl den af og server i skiver.

12 pers.

sværhedsgrad: medium

GÆRDEJ

1 dl sødmælk

25 g gær

1 spsk lyst rørsukker 

2 æg, str. M

400 g hvedemel

1 tsk kardemomme 

1 nip fint salt

150 g blødt smør

MARCIPANFYLD

1 dl lys sirup

90 g smør

1 spsk friskrevet ingefær 

1 tsk stødt kardemomme 

180 g revet marcipan

I ØVRIGT 

1 groftrevet æble

1 æg, til pensling

25 g finthakkede mandler

step by step fotos på næste side

Du kan nemt 

varierefyldet



”Denne kringle er også 
god resten af året”

1 2

3



”GOD
BAGELYST!”

Annemette Voss Fridthjof 
i samarbejde med 

GRAM


