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DET SKAL DU BRUGE
Mellemstor gryde
Skål
Skærebræt
Skærekniv
Grydeske
Decilitermål
Spiseske
Teske
Form 20x30 cm
Bagepensel
Bagepapir

INGREDIENSER
Dej
1 dl sukker 
2 spsk. honning
100 g smør
1 dl mandler
1 dl havregryn
1 dl græskarkerner
1 dl solsikkekerner
½ dl sesamfrø
½ tsk. salt

Pynt
100 g chokolade
– se tips og tricks.

Müslisnitter
ca. 30 stk. 45 min.

60 min. køl/30 min. frys
KLAR – PARAT – START
I denne opskrift er der fokus på valg af pynt og  
smagsgivere.
Det er en god anledning til at tale med børnene om 
de forskellige smage, og hvad der smager rigtig godt 
sammen. 

Når pynten er valgt, kan børnene hjælpe til med at 
fordele det pænt, inden massen sættes til afkøling.

Det er en let tilgængelig opskrift, der ikke kræver 
ovn. Imens den står på køl, kan en ny opskrift  
påbegyndes.

INDPAKNING OG SALG
Cellofan- eller små plastikposer kan være et godt 
valg til jeres müslisnitter, så de forskellige typer af 
pynt, I har valgt, kan ses.  
Poserne kan pyntes med farvede bånd og labels  
med en sød lille hilsen eller tegning.

Opskrift: Arla Fonden



14TIPS OG TRICKS
Pynt: Vi har brugt limeskal og frysetørrede hindbær, da den syrlige smag passer rigtig godt til den  
meget søde dej. De klare farver giver samtidig en flot farvekontrast til den mørke chokolade.
Krymmel i forskellige farver og former vil pynte flot på müslisnitterne, og gør dem lækre og indbydende.

TRIN 1
Alle ingredienserne og 
køkkenredskaber findes frem.

TRIN 2
Mandlerne hakkes groft og 
kommes i skålen sammen med 
alle øvrige tørre ingredienser. 
Det hele blandes godt.

TRIN 3
Honning, smør og sukker  
smeltes sammen i gryden –  
til sukkeret er helt opløst. 
Skru ned på laveste blus.
De tørre ingredienser kommes 
i gryden, og det hele blandes 
godt.

TRIN 4
Formen fores med bagepapir, 
og blandingen fordeles heri. 
Blandingen presses godt  
sammen med hænderne og 
glattes til sidst med en  
dejskraber. 

TRIN 5
Chokoladen hakkes og drysses 
på blandingen, imens den er  
er varm. Chokoladen fordeles  
med en bagepensel. 
Når chokoladen er smeltet,  
kan der drysses med den  
valgte pynt.

TRIN 6
Fadet sættes til afkøling, indtil  
massen er kold og chokoladen 
stivnet.
Herefter skæres kagen ud i 
snitter på 4x3 cm.




