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DET SKAL DU BRUGE
Lille gryde
To store skåle
Grydeske
Decilitermål
Kniv/dejspatel
Spiseske
Teske
Bagepensel
Bageplade
Bagerist
Bagepapir

INGREDIENSER
Dej
50 g smør
4 dl mælk
50 g gær
100 g flødeost
4 spsk. grøn/rød pesto 
7 dl hvedemel 
5 dl groft mel (fx grahams-  
eller fuldkornshvedemel)
1 spsk. sukker
2 tsk. salt
1 æg 

Pynt
Forskellige krydderier  
– se tips og tricks.

Brødtwister
20-30 stk. 60 min.

45+15 min.
KLAR – PARAT – START
Udover at brødtwisterne ser sjove ud, kan der være 
mange børn involveret i at twiste brødstængerne – 
ligesom de kan være med til at pensle og pynte.

Hvis tiden er knap, kan dejen laves på forhånd,  
hvilket betyder, at mange børn kan være aktive  
fra starten.

INDPAKNING OG SALG
Hjemmelavede kræmmerhuse passer perfekt som 
indpakning til jeres brødtwister. 

Kræmmerhusene kan farves og pyntes med tekst, 
der fortæller hvilke smagsgivere, I har brugt.

Opskrift: Arla Fonden

250°/10 min.



8TIPS OG TRICKS
I kan forkorte hævetiden ved at springe efterhævningen over. Så skal man blot pensle, pynte og bage 
twisterne lige efter, de er snoet. Twisterne bliver knap så luftige, men de er stadig lækre. Brødtwisterne 
kan varieres ved at vælge en flødeost med smag.

TRIN 1
Alle ingredienserne og  
køkkenredskaber findes frem. 
Ovnen tændes på 250°, når 
twisterne stilles til efterhævning.

TRIN 2
Smørret smeltes i en lille gryde 
og mælken tilsættes. Gæren 
smuldres i skålen, og mælke-
blandingen hældes i. 
Rør indtil gæren er opløst.

TRIN 3
Ost og pesto tilsættes mælke- 
blandingen.  
Alle de tørre ingredienser 
blandes i en skål, og røres i 
mælkeblandingen lidt ad gangen.

TRIN 4 
Dejen kommes på et mel- 
drysset bord, og der æltes, til 
dejen er smidig. 
Dejen sættes til hævning i  
45 min.
Ovnen tændes på 250°.

TRIN 5
Dejen deles i 25 aflange stykker. 
Stykkerne snos, så de ligner 
en twister, og lægges på en 
bageplade.  
Twisterne stilles til efterhævning 
i 15 min. 

TRIN 6 
Twisterne pensles med æg og  
drysses med den valgte pynt.  
Vi har her valgt rosmarin, sesam 
og nigellafrø. 
Twisterne bages i ovnen i ca. 
10 min. og køles af på rist.




