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DET SKAL DU BRUGE
Skål
Grydeske
Decilitermål
Spiseske
Tallerken til at rulle bomber på
Engangshandsker
Bagepapir

INGREDIENSER
Bomber
5 dl havregryn
1 dl kokosmel
1 dl flormelis
3 spsk. kakaopulver
100 g blødt smør
2 spsk. marmelade/ 4 spsk. frisk frugt
Evt. smagsgivere

Topping
Forskellige smagsgivere. 
Se tips og tricks for valg af frugt  
og smagsgiver til både bomberne  
og til pynten.

Smagsbomber
20-30 stk. 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 bomberne til  
deres helt egne gennem de valg, de træffer om  
tilsætning af frugt og smage.

Mange børn kan involveres i at trille de mange  
bomber og rulle dem i pynt. 

Opskriften giver mulighed for høj grad af involvering 
og ejerskab af de færdige bomber.

INDPAKNING OG SALG
Klare cellofan- eller små plastikposer er et godt valg 
til jeres smagsbomber, så man kan se de forskellige 
farvemix på bomberne. Poserne kan pyntes med 
farvede bånd og labels, der angiver hvilke smags-
kombinationer, I har valgt. 

Opskrift: Arla Fonden
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TIPS OG TRICKS
I kan komme et fyrværkeri af smage både i bomberne og som pynt på bomberne. 
Bomberne: Fx. limeskal eller appelsinskal, lakridspulver, vanilje eller kanel. 
Pynt: Fx. kakao, hakkede nødder eller peanuts, lime- eller appelsinskal, lakridspulver, kokos, frysetørrede 
hindbær eller guldstøv. 
Det er sjovt at blande de forskellige toppings til pynten. Dette giver både forskellige smagskombinationer,  
men også et flot farvemix. Kommer I smagsgivere i bomben, så er det godt at holde igen med for meget 
smag i pynten.

TRIN 1
Alle ingredienserne og 
køkkenredskaber findes frem.

TRIN 2
Alle ingredienserne blandes 
godt sammen med hænderne  
– inkl. de evt. smagsgivere,  
I har valgt. Se tips og tricks. 

TRIN 3
Bomberne trilles i ca. 1½ cm. 
små kugler – svarende til en 
lille valnød – og lægges i ét lag 
på bagepapiret. 

TRIN 4 
Her er et udvalg af gode smagsgivere til pynten. 
I skal vælge det, som I synes, bliver godt. 
Limeskal, appelsinskal, hakkede peanuts, lakrids-
pulver, kakao, frysetørrede hindbær, kokos,  
hakkede nødder, guldstøv.

TRIN 5 
Bomberne trilles i smagsgivere og stilles på køl. 
Her har vi valgt kokos, frysetørret hindbær,  
guldstøv, kakao, lakridspulver og revet limeskal.
 




