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Helt Ærligt

Kenneths Fastelavnsboller
Bagt med lokalt mel fra 

Nordsjællands Fællesmølleri 

Du skal bruge;                                                                 
Dej                                                            
100 g  Smør             
2 dl Mælk             
25 g Gær               
2 hele Æg                 
35 g  Vanilje           
50 g sukker           
5 g Kardemomme                    
2 g Salt                
380 g  Sigtet Hvedemel 
fra Fællesmølleriet             
                                                                 
      

 
Dejen                                                        
Smelt smør i en gryde ved lav varme.                                                 
Rør gæren ud i en skål med mælk, tag gryden med den
smeltede smør af varmen og rør smør og æg i mælken.                                                             
Fordel vaniljen i sukkeret og rør det sammen med den
sigtede hvedemel, kardemomme og salt. Rør det i skålen
med de våde ingredienser.                                                                 
Ælt dejen godt – gerne i en røremaskine – i 5-10
minutter. Dejen skal være smidig og blød, den sætter sig,
når den hæver. Der skal ikke ekstra mel i.  Lad dejen hvile
i en skål med et rent viskestykke over ica. 20 minutter.                                                            
                                                                 
Remonce                                                 
Ælt sukker og mandelmasse sammen og rør derefter smør  
i.                                                      
                                                                                                                         
Vaniljecreme                                            
Pisk æggeblomme, sukker, majsstivelse og vaniljekorn
godt sammen i gryde og pisk mælk i lidt efter lidt, mens
cremen langsomt varmes op til kogepunktet.                                            
Tag gryden af varmen, når vaniljecremen er blevet
tyktflydende. Sæt cremen på køl og lad den køle helt af.                                               
                                  

Form fastelavnsbollerne 

Rul dejen ud på et meldrysset køkkenbord til
en tykkelse på cirka 3 mm, og del dejen i
firkanter på cirka 10 x 10 cm. 

Læg 1 spsk. remonce og 1 spsk. vaniljecreme på
midten af hver firkant og fold hjørnerne af
dejen ind over fyldet til en lille pakke. Klem
dejen godt sammen i samlingerne, så der ikke
er nogen steder, hvor fyldet kan løbe ud. 

Sæt fastelavnsbollerne på en bageplade med
bagepapir med samlingen nedad. 

Lad fastelavnsbollerne hæve igen under et rent
viskestykke på køkkenbordet, i minimum 1
time eller til de er hævet til næsten dobbelt
størrelse. 

Pensl forsigtigt med et sammenpisket æg og
bag i en forvarmet ovn ved 185 grader varmluft
i cirka 15 minutter. 

Lad fastelavnsbollerne køle lidt af på en rist. 

Rør en tyk glasur af flormelis og koldt vand, og
en tyk brun glasur af flormelis, kakao og koldt
vand. 

OBS! Hvis du varmer glasuren til ca 30-35°C vil
den stivne hurtigere på bollen og ikke rende
ned af den .

Remonce 
80 g Sukker 
80 g Mandelmasse
80 g Smør 
 
Vaniljecreme 
2 Æggeblommer 
20 g Sukker 
20 g Majsstivelse 
1 Vaniljestang 
2 dl Mælk


