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Inget går 
upp mot 
nygräddade 
skånska 
husarer.

SKÅNSKA HUSARER

425 g farinsocker
425 g smör
1 dl ljus sirap
1 tsk kanel
1 tsk stjärnanis, malen
1 tsk bakpulver
1 ägg
ca 600 g vetemjöl

GODA SMAKER

Kakor ur mormors 
receptsamling

När julen nalkas fyller vi kakburken med småkakor, bakade  
efter väl beprövade gamla recept. Lika försvinnande gott i dag  

som på mormors tid.
AV LISE M STANG-JACOBSEN

Rör samman smör och socker till 
en vit massa. Rör i resten av 
ingredienserna, men tillsätt mjölet 
lite i taget tills degen är smidig och 
inte kladdig. 

Forma degen till runda längder. 
Observera att kakorna inte 
kommer att flyta ut i ugnen, så gör 
längderna så tjocka som du vill att 

kakorna ska vara stora. 6–7 cm i 
diameter kan vara lagom. Låt 
deglängderna vila i kylskåp över 
natten eller i minst 8 timmar.

Sätt ugnen på 180 grader. Skär 
degen i 1 cm tjocka bitar, lägg på 
plåt med bakplåtspapper och 
grädda i ugnen tills de är vackert 
bruna.



NAPOLEONKAKOR
CA 40 STYCKEN

250 g vetemjöl
150 g rumsvarmt smör
70 g socker
1 äggula
1 ägg

Mandelmassa
100 g sötmandel, skållad  
och mald
100 g florsocker
1 hårt vispad äggvita

Sätt ugnen på 180 grader. Sikta ner 
mjölet med smör, socker, äggula 
och helt ägg. Knåda till en degboll 
och låt den vila i kylen 20–30 
minuter.

Blanda samman ingredienserna 
till mandelmassan.

Kavla ut degen och ta ut rundlar 
– gärna med ett dricksglas – som 
ska vara ca 6 cm i diameter. Lägg 
rundlarna på plåtar med bakplåts-
papper.

Gör kulor av mandelmassan 
och lägg en kula i mitten av varje 
rundel. Tryck ihop till en ”hatt” 
med två eller tre kanter. 

Grädda mitt i ugnen i cirka  
12 minuter.
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Napoleonkakor med 
mandelmassa är 
försvinnande goda.



Snabbt och 
enkelt är det 
att göra 
mormorskex. 
Forma dem 
gärna till söta 
hjärtan.
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GODA SMAKER

MORMORSKEX

400 g grovmalet vetemjöl
100 g havregryn
50 g socker
3 tsk bakpulver
150 g smör
2 ½ dl mjölk, fetthalt 3 %

Sätt ugnen på 190 grader. Blanda 
ihop alla ingredienserna till en 
degboll. Om degen blir för kladdig 
så tillsätt lite mer vetemjöl.

Kavla ut degen så den blir 3–4 
mm tjock. Ta ut rundlar ur degen, 
gärna med ett vanligt mjölkglas.

Lägg på en plåt med bakplåts-
papper och grädda i 10–15 minuter, 
eller tills kexen är vackert gyllen-
gula. 

I stället för ris à la Malta – gör 
en risgrynskaka med smak av 
kardemumma och mandel.

RISGRYNSKAKA
2 FORMAR

500 g grötris
2 liter mjölk, fetthalt 3 %
1 nypa salt
350 g smör
400 g farinsocker
3 msk vetemjöl
2 msk potatismjöl
1 tsk kardemumma 
1 paket russin, 250 g
100 g sötmandel, skållad och 
hackad
4 ägg

Sätt ugnen på 180 grader. Koka 
grötris, mjölk och salt till en 
halvfärdig gröt, cirka 30 minuter.

Rör ner smör och farinsocker 
i den varma gröten. Blanda 

därefter i vete- och potatismjöl, 
kardemumma, russin och 
mandel. Vispa äggen lätt och 
tillsätt dem.

Klä stora brödformar med 
bakplåtspapper och häll i 
”gröten”.

Grädda kakorna i mitten av 
ugnen i 1 timme. Låt dem svalna 
i formarna och förvara dem 
sedan i kylskåp.


