
Snurrer med fyld 
Sjove at lave! 

 

 

 
Selve dejen: 
25 g gær 
2½ dl mælk 
75 g sukker 
½ tsk salt 
1 æg 
50 g smør 
500 g hvedemel (sigt det gerne inden brug – 
det gør dejen ekstra blød og lækker) 
 
Fyld: 

- Remonce, hakkede mandler og 
chokolade eller 

- God marmelade 
- Drys evt. med kanel 

(du har sikkert noget favoritfyld – så prøv dig 
frem. Måske også lidt frisk frugt, der dog ikke 
skal være for saftig, så løber det ud) 
 
Jeg brugte remonce af 150 g smør og 150 
g sukker. Hakkede mandler og chokolade. 
 
 
 

 

 
Lun mælken og rør gæren ud heri 
Rør sukker, salt og æg i gærblandingen 
Smuldr smørret i halvdelen af melet og rør 
det i også. 
Tilsæt resten af melet lidt ad gangen og 
ælt dejen godt til den er blød og smidig. 
Hæves tildækket i en lille times tid. 
 
Rør remoncen og bland det gerne med 
nogle hakkede mandler og chokolade. 
 
Når dejen er færdighævet æltes den let og 
rulles ud til en firkant på 30x40 cm 
 
Fordel nu fyldet på det halve af dejen og 
fold den anden halvdel over. 
 
Rul den evt. lidt mere, så den måler ca. 30 
x 20 cm. 
Tænd ovnen på 180 g varmluft. 
 
Skær dejen i 12 – 14 strimler på den lange 
led, som du snor til spiraler og former som 
kranse. Put den ene ende ned under den 
anden, og læg dem på en bageplade. 
Efterhæves ca. ½ time og pensles med 
æg. 
 
Bag snurrerne i ca. 15 min. eller til de er 
gyldne. 
 
Serveres lune med lidt flormelis drys over. 
 
De ligger godt i maven. Dejen er lækker og 
kan sikkert også anvendes til meget andet 
godt – prøv den! 
 
 
 
 
 
 



Man kan selvfølgelig vælge, hvilken form 
snurrerne skal have. Jeg lavede nogle som 
stænger i forskellig længde. 

 
 


