
Gutekorn fyllda bullar/tre smaksättningar 

 

Smält 150 gr smör i en kastrull, tillsätt 5 dl röd mjölk tills fingervarmt 

häll alltsammans i en degbunke och tillsätt 1 dl strösocker, en halv tesked salt och smula ner ett 

paket jäst för söta degar. Rör tills allt löst sig. 

Rör ner 14-15 dl Gutekorn vårspelt sikt i degen och låt jäsa till dubbel storlek. 

Medan degen jäser tar du fram två plåtar och lägger ut 48 st bakformar på dem, 24 på varje. 

Ta fram smör och ställ i rumsvärmen som behövs för att bre ut som fyllning sedan när du kavlat 

degen. 

Ta upp degen på ett mjölat bakbord och knåda in mer vetemjöl tills degen blir hanterbar. Dela degen 

i tre delar. Ta fram brödkaveln och mjöla den lätt. 

Ta en av degarna och knåda den tills den går att kavla. Kavla den först på längden, och sedan på 

bredden, se till att degen inte följer med kaveln runt, det är lätt gjort och sedan kan det bli krångligt 

att få den fin igen. När degen är utkavlad bres smör ut på den.  

Sedan strör du på 1. kanel eller 2. kakao eller 3. vaniljsocker över hela ytan. Sedan vanligt strösocker, 

så blir bullarna extra goda! 

Nu kan du göra på två sätt 

1. Vik ihop degen från båda hållen så flikarna går omlott på mitten eller 

2. rulla degen till en rulle 

Om du viker degplattan skär du den i breda remsor som sedan ”tvinnas” och rullas till en knut och 

läggs i pappersformen. 

Om du rullar degen skär du den i lagom skivor ”snurror” och lägger i formen. Försök att göra dem så 

jämnstora som möjligt så blir de jämnt bakade. 

Låt jäsa på plåten. Sätt ugnen på 225-250 grader. Innan bröden sätts in penslas dessa med uppvispat 

ägg och du kan strö på pärlsocker!   Bakas tills de fått fin färg. 

 

 


