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DET SKAL DU BRUGE
Skål
Lille skål til æg
Skærebræt
Skærekniv
Brødkniv
Gaffel
Teske
Husholdningsfilm
Bageplade
Bagepapir

INGREDIENSER
Dej
200 g smør 
6 dl mel
5 dl havregryn
2 dl sukker
2 tsk. bagepulver
½ tsk. salt 
2 æg

Fyld
100 g fyld
1-2 tsk. smagsgivere 
– se tips og tricks.

Havregrynssmåkager med smag
ca. 50 stk. 45 min.

60 min.
KLAR – PARAT – START
Flere grupper af børn kan være i gang på samme  
tid med at måle og blande hver deres portion. 

Børnene har mulighed for at gøre havregryns- 
småkagerne til deres helt egne gennem de valg, de 
er med til at træffe om fyld og smage.

Lad flere børn være med til at ælte dejen sammen 
med hænderne – det kan være med til at øge deres 
sanselige oplevelse under bagningen.

INDPAKNING OG SALG
Der er mange muligheder for en fin indpakning til 
jeres havregrynssmåkager. Det kan være små  
hjemmelavede kræmmerhuse, der pyntes, eller 
poser af plastik eller cellofan, som lukkes med en 
fin sløjfe. 
Labels dekoreres med farver og tekst, der fortæller 
hvilke fyld- og smagskombinationer, I har valgt. 
Så ved alle, hvad de har at glæde sig til. 

Opskrift: Arla Fonden

180°/10 min.



4TIPS OG TRICKS
Grunddejen til havresmåkagerne er meget mild i smagen, så valget af fyld og smagsgiver har stor  
betydning for smagen på den endelige småkage. 
Fyld: Hakkede hasselnødder, mandler, chokolade, kokosmel, sesam eller noget helt andet.
Smagsgiver: Kanel, lakrids, kakao, frysetørret hindbær, kardemomme, citron/appelsin/limeskal eller  
lige præcis de smage, I godt kan lide.

TRIN 1
Alle ingredienserne og 
køkkenredskaber findes frem. 
Ovnen tændes på 180°.

TRIN 2
Alle de tørre ingredienser  
blandes i en skål, inkl. det  
valgte fyld og smagsgivere. 
Smørret skæres ud i små tern 
og kommes i skålen.  
Dejen æltes til en ensartet 
masse med hænderne.

TRIN 3
De 2 æg piskes sammen med 
en gaffel i en lille skål og røres 
i dejen. Ælt godt sammen med  
hænderne til en fast dej.

TRIN 4 
Dejen deles i 2 og rulles ud til  
2 tykke ruller på 20-25 cm.

TRIN 5
Rullerne pakkes ind i hushold-
ningsfilm og stilles i fryseren i 
ca. 60 min.  

TRIN 6 
Rullerne skæres ud i tynde 
skiver på ca. 1 cm. 
Læg småkagerne på en bage-
plade med god afstand, og  
bag dem i 10 min. ved 180°.




