


Gör det själv 

ÄNTLIGENS KAKA PÅ BURK

ÄNTLIGEN DO IT YOURSELF

Med bara några dagar kvar till jul är det bråda tider med granen som ska kläs  
och klappar som ska handlas. Här bjuder vi på en gåva som du snabbt fixar själv.  

Du häller ned alla ingredienser i en burk, mottagaren tillsätter ägg och smör.  
Gott, sött och garanterat uppskattat. God Jul!

AV: MARIE TIDQUIST LUNDIN 
Gå in på instagram för att se film på 
hur du gör: @marie.tidquist.lundin

DU BEHÖVER: 
 Glasburk ca 750-1000ml
 Torrvaror 
 Fina band att dekorera med och etikett(här på sidan) 
 2,5 dl vetemjöl
 2,5 dl havregryn
 2,5 tsk vaniljsocker
 2,5 tsk bakpulver
 1 krm salt 
 2,5 dl socker
 0,5 dl kakao 
 Smaksättare: 1 dl non-stop/hackad choklad/nötter

GÖR SÅ HÄR:
Börja med att klippa ut och limma fast etiketten på bur-
ken. Blanda sedan mjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt 
och lägg i botten på glasburken. Fortsätt därefter att lager 
för lager fylla burken med socker, kakao, havregryn och 
avsluta med smaksättare. Sätt på locket och dekorera med 
fint band. Mottagaren följer instruktionen på etiketten.

Det går självklart bra att baka kakorna själv. Blanda då 
först 225 g smör med ett ägg och häll sedan i de torra  
ingredienserna. Forma till runda bollar och baka i  
ca 10-12 min på 200 °C.

 

Vill du inte klippa i tidningen eller vill du ha fler etiketter?  
Gå in på ltsmedia.se och ladda hem etiketter att själv skriva ut.

KAKA PÅ BURK

MADE WITH LOVE


Gör så här:
Sätt ugnen på 200 °C. Vispa 225 g smör vitt och 

poröst tillsammans med 1 stort ägg.

Tillsätt burkens innehåll och arbeta ihop till 
en deg. Forma till bollar och lägg på en plåt, 

platta till något på toppen. 

Grädda kakorna mitt i ugnen i cirka 
10-15 minuter. Låt svalna på galler. 

God jul!God jul!


