
24 |      Nr. 75, 7. april 2020

Tid til kage
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Kom vaniljepulver, mel, flormelis og æg i en 
skål. Riv det frosne smør i melblandingen.

Saml dejen med hænderne. 
Hvis dejen bliver for tør 
og ikke vil samles, så kom 
et par dråber vand i. Nu 
har du en mørdej.

Læg mørdejen i en frysepose, tryk 
den lidt flad, og læg den på køl.

Kom hindbær, sukker og geleringspulver i en gryde, 
og lad det koge godt ind til en tyk masse. Når 
marmeladen er kogt nok ind, stilles den til at køle af.

Tænd ovnen på 190 grader. 

6

Tag din mørdej og rul ud på  bordet til 
cirka en halv centimeters tykkelse. Sørg 
for at have lidt mel under dejen, så den 
ikke klistrer fast på bordpladen.

Stik dine hindbærsnutter ud i den 
form, du vil have, de skal være.

1/2 centimenter tyk 

Flyt dem over på bagepapir, og bag dem i 
cirka 8 minutter, til de er gyldne. Men hold 
GODT øje med dem.

Kom en skefuld af din hindbærmarmelade på 
en “småkage” og læg en anden lille “småkage” 
henover. Gør det, mens de er varme, så kan 
marmeladen nemlig sætte sig fast i mørdejen. 

Mens de køler af, kan du lave glasur: Tag 200 g 
flormelis og en lille smule vand. Rør lidt vand i 
ad gangen, til du har den rette konsistens.

Kom glasuren oven på dine hindbærsnutter, 
og lad den sætte sig helt. Du kan pynte 
med glimmer eller krymmel.

Tadaaaaaaa!

Aksel, 10 årFrida, 7 år
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Send os dit madbillede. 
Scan QR-koden med en 

telefon eller tablet. 

Mørdej:Mørdej:

150 g smør
1 tsk. vaniljepulver
300 g mel
100 g flormelis
1 æg

1 æg

Bag Victorias hindbærsnutterBag Victorias hindbærsnutter
Hvis du har fulgt med i ’Den store bagedyst’, så 
ved du helt sikkert, hvem Victoria er. Hun nåede 
nemlig helt til fi nalen, og i denne uge kan du prøve 
hendes lækre opskrift på  hindbærsnutter med 
hjemmelavet  marmelade. 
TAK TIL VICTORIA FOR OPSKRIFTEN
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OpskRift
Marmelade:Marmelade:

250 g frosne hindbær
125 g sukker
½-1 tsk. geleringspulver
(Du kan bruge et glas hindbær-
marmelade, hvis du ikke vil lave din egen 
og springe punkt 4 over)

OBS: Det er en god idé at komme dit 
smør i fryseren, inden du skal bage. 

150 g smør

1 tsk. vaniljepulver

300 g mel

100 g flormelis

250 g frosne hindbær

125 g sukker

½-1 tsk. geleringspulver

200 g flormelis

Hotdogs


