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DET SKAL DU BRUGE
Kasserolle
2 skåle
Skærebræt
Skærekniv
Grydeske
Piskeris
Dejskraber
Kagerulle
Decilitermål
Teske
Bagepensel
Bageplade
Bagepapir

INGREDIENSER
Dej
100 g smør
4 dl mælk
50 g gær
2 æg
13 ½ dl hvedemel
2 spsk. sukker 
1 tsk. salt 
2 æg

Fyld
200 g marcipan 
1 ½ dl sukker 
100 g smør
150 g frugt eller bær – se tips og tricks.
Æg til pensling

Frugtsnegle med marcipan
20 stk. 60 min.

30+15 min.
KLAR – PARAT – START
Opskriften er i 2 dele – dejen og fyldet – derfor kan 
børnene deles i 2 grupper, der laver hver deres del.

I kan organisere en lille “samlefabrik” til sidst i  
processen, hvor sneglene fyldes og skæres – alle 
bidrager til det fælles produkt.

Fabrikken kan organiseres sådan: dejen rulles ud 
– fyldet kommes på – smøres ud – rouladen rulles 
– skæres til snegle – lægges på plade – lukkes med 
endesnippen nedad – pensles.

INDPAKNING OG SALG
Frugtsneglene får et flot udtryk, hvis de kommes 
i en lille plastik- eller cellofanpose med forskellige 
farver bånd omkring. I kan vælge et bånd, der  
passer i farven til den frugt eller de bær, I har valgt.

Labels kan dekoreres med farver og tekst, der  
fortæller, hvilke fyld-kombinationer, I har valgt.  
Så ved alle, hvad de har at glæde sig til. 
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6TIPS OG TRICKS
I kan bruge mange forskellige slags frugter og bær i jeres fyld, som både kan være friske eller fra frost. 
Vi har valgt skovbær fra frost. Prøv at blande jeres frugt/bær med forskellige smagsgivere – efter jeres 
smag. Prøv æble og kanel, eller pære og kardemomme. 
Jo mindre tern marcipanen og smørret skæres ud i, jo lettere er det at røre fyldet sammen. I kan rive 
marcipanen, hvis I synes, at fyldet skal være helt ensartet.

TRIN 1
Alle ingredienserne og 
køkkenredskaber findes frem. 
Ovnen tændes på 200°, når 
sneglene stilles til efterhævning.

TRIN 2
Smørret smeltes i en lille gryde, 
og mælken tilsættes. Gæren 
smuldres i skålen, og mælke-
blandingen hældes i. 
Rør rundt til gæren er opløst.  
Til sidst piskes æggene i.

TRIN 3
De tørre ingredienser blandes  
i en skål og røres i mælke- 
blandingen lidt ad gangen. 
Dejen kommes på et meldrysset 
bord og æltes til den er smidig. 
Stilles til hævning i 30 min.

TRIN 4 
Ovnen tændes på 200° og fyldet  
påbegyndes.  
Marcipan og smør skæres i små  
stykker og røres sammen med 
bær og sukker, indtil smørret er 
rørt ud. 

TRIN 5
Dejen lægges på et meldrysset 
bord og rulles ud til en firkantet 
plade på ca. 20x40 cm. 
Fyldet smøres på indtil ca. 2 cm 
fra kanten. Dejpladen rulles fra 
den lange side til en roulade.

TRIN 6 
Skær rouladen i ca. 2 cm skiver 
og læg på en bageplade med 
endesnippen under sneglen. 
Efterhæves i 15 min. og pensles 
med sammenpisket æg. 
Bag ved 200° i 15 min.




