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CONTAKT 
Nummer 5 
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Årgång 20 

Vård och omsorg, Daglig Verksamhet Carma 
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 Redaktionssidan 

I DETTA NUMMER: 

Sidan 3: Årets julklapp 

Sidan 4: Pepparkakshusets historia & 

Årets julvärd 

Sidan 5-10: Roliga julpyssel 

Sidan 11: Morots-Lisa 

Sidan 12 & 13: Recept: Lussebullar 

Sidan 14: Recept: Saffranskladdkaka 

Sidan 15: Vinterkonst 

Sidan 16 & 17: Stadshuset intervjuar  

Helena Öhrling 

Sidan 18: Ischokladen & radiokakans 

historia 

Sidan 19: Recept: Radiokaka 

Sidan 20: Recept: Ischoklad 

Sidan 21: Vinter OS & Paralympics 2022 

Sidan 22: God Jul och Gott Nytt År! 

Sidan 23: Sista sidan & tävling 

Omslag:  

Anders Jonsson Källberg 

Vill du ha med något i tidningen? 

Ring eller skicka det via post 

eller email: 

Tidningen Contakt 

Carma 

Pilgatan 8A 

721 30 Västerås 

tidningencontakt@vasteras.se 

Tryckt av Carma 

076-569 12 04, 076-569 08 29 

072-083 21 41, 073-867 83 32 

Vill du prenumerera 

på Contakt? 

 

Kontakta Carma på nummer:  

076-569 12 04, 076-569 08 29 

072-083 21 41, 073-867 83 32 

 

En prenumeration kostar:  

100 kronor. 

Ett lösnummer kostar:  

20 kronor. 
 
Du får tidningen i ett år.  

Nästa nummer kommer i: Februari 
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Vinnare i tävlingen i 

nummer 4/2021 blev 

 

Kristina Birgersson 

 

Grattis! 

Detta kan du vinna: 

Den som vinner får välja 

en tygväska eller 

två fruktpåsar 

 

Skriv svaret, ditt namn och arbetsplats eller hemadress och skicka den till: 

 

Carma 

Pilgatan 8A 

721 87  Västerås 

 

tidningencontakt@vasteras.se 

 

Senast måndagen den 31 januari. 

Skriv TÄVLING på kuvertet eller i mejlet. 

Ringa in vad du vill ha om du  

vinner: 

Tygväska:  

 

Fruktpåsar:  

Namn: ___________________________ 

Adress: __________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Skicka in svaret senast: 

måndagen den 31 januari. 

Tävling 

Som vi syr på Carma. 

Vilket år sändes julkalendern i 

TV för första gången? Ringa in 

rätt svar nedan. Hjälpmedel: 

det årets kalender hette  

Titteliture. 

 

A) 1960 

 

B) 1979 

 

C) 1997 
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God Jul och Gott Nytt År  

önskar redaktionen Contakt! 
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Årets julklapp 2021 

 

Årets julklapp, utsedd av Handelns Utredningsinstitut, är:  

Evenemangsbiljetten. 

 

Årets julklapp 2020 – Stormköket 

Årets julklapp 2019 – Mobillådan 

Årets julklapp 2018 – Återvunna kläder 

Årets julklapp 2017 – Elcykeln 

Årets julklapp 2016 – VR-glasögonen 

Årets julklapp 2015 – Robotdammsugaren 

Årets julklapp 2014 – Aktivitetsarmband 

Årets julklapp 2013 – Råsaftcentrifug 

Årets julklapp 2012 – Hörlurar 

Årets julklapp 2011 – Färdigpackad matkasse 

Årets julklapp 2010 – Surfplatta 

Årets julklapp 2009 – Spikmatta 

Årets julklapp 2008 – En upplevelse 

Årets julklapp 2007 – GPS-mottagare 

Årets julklapp 2006 – Ljudbok 

Årets julklapp 2005 – Pokerset 

Årets julklapp 2004 – Platt-TV 

Årets julklapp 2003 – Mössa 

Årets julklapp 2002 – Kokbok 

Årets julklapp 2001 – Verktyg 

Årets julklapp 2000 – DVD-spelare 

Årets julklapp 1999 – Böcker 

Årets julklapp 1998 – Datorspel 

Årets julklapp 1997 – Elektroniska husdjur (till exempel Tamagotchi) 

Årets julklapp 1996 – Internetpaket 

Årets julklapp 1995 – CD-skiva 

Årets julklapp 1994 – Mobiltelefon 

Årets julklapp 1993 – Parfym 

Årets julklapp 1992 – TV-spel 

Årets julklapp 1991 – CD-spelare 

Årets julklapp 1990 – Wok 

Årets julklapp 1989 – Videokamera 

Årets julklapp 1988 – Bakmaskinen 
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Pepparkakshusets historia 

 

I Tyskland började man med 

pepparkakshus i början på 1800 –talet. 

Traditionen att bygga pepparkakshus 

kom till Sverige på 1880-talet när  

Bröderna Grims historia om Hans och Greta  

började läsas i de mer välbärgade  

borgarhemmen främst i städerna. 

Artikel av Björn L Carma 

Årets julvärd i SVT 

Årets julvärd i SVT blir krögaren  

och TV-kocken Tareq Taylor. 

Han är känd från bland annat  

SVT program som Trädgårdstider,  

Go´kväll, Julkalendern Tusen år till julafton,  

Historieätarna och Plus. 

Han kommer att tända det 

traditionsenliga ljuset klockan tre på 

julaftonseftermiddagen före Kalle Anka. 

Artikel av Björn L. Carma 
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Vinter OS 2022 kommer att spelas i Peking, Kina mellan 4-22 februari 2022. 

 

Maskoten är en panda som har döpts till Bing DwenDwen. "Bing" betyder is 

men symboliserar även renhet och styrka. Maskoten är tänkt att representera 

atleternas styrka och viljekraft, och ska framhäva den olympiska andan av 

spelen.  

 

Vinter OS och Paralympics 2022 

Paralympiska vinterspelen spelas mellan 4-13 mars i Peking, Kina.  

 

Maskoten är ett kinesiskt lyktbarn och heter Shuey RhonRhon. Namnet har flera 

betydelser. "Shuey" har samma uttal som kinesiska karaktären för snö. Första 

"Rhon" betyder att inkludera, att tolerera. Det andra "Rhon" betyder att smälta, 

värme.  

 

Tillsammans främjar maskotens fullständiga namn önskan om att få större 

inkludering för personer med funktionsvariationer i hela samhället och mer  

dialog och förståelse mellan världens kulturer. 

Några av sporterna det kommer att tävlas i:  

Skidskytte, ishockey, rodel, alpint, längdskidor, snowboard, skidsko och curling.  

Källa: wikipedia, www.vinteros.se/ / Elina, Carma 

https://www.vinteros.se/
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Recept: Ischoklad 

 

(50 stycken) 

 

Ingredienser: 

200 gram kokosfett 

250 gram mörk choklad 

Små aluminiumformar 

 

Så här gör du: 

Smält kokosfettet i en kastrull. 

Hacka chokladen grovt och lägg ner den i det smälta kokosfettet. 

Häll upp smeten i formarna med en kanna. 

Låt dem stå kallt tills de har stelnat. 

Recept: ica.se 

Artikel av Björn L. Carma 

Daglig verksamhet Carma önskar  

God Jul och Gott Nytt År! 
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Roliga julpyssel 

 

Julgranar i tyg 

 

Du behöver:  

¤ Filttyg - gärna i olika färger 

¤ Nål och tråd 

¤ Sax 

¤ Fyllning/stoppning (till exempel vadd eller bomull) 

 

Gör så här:  

Klipp ut två granar (använd gärna en ritmall så du får rätta formen på  

julgranarna) på två olikfärgade filttyg, eller så ritar du upp egna och klipper ut 

därefter. Sedan syr du ett kors i filten. Det ska se ut som ett plustecken (+). 

Dessa kommer att bli de längre uddarna i stjärnorna. Sedan syr du ett mindre 

kors över det förra stygnet. Men den här gången ska det se ut som ett kryss (x) 

och inget plustecken.  

 

Fortsätt sy stygn tills din julgran är full med stjärnor. När du är nöjd börjar du 

att sy fast de två sidorna så att stjärnorna syns utåt. Men sy inte på toppen eller i 

botten av granen, utan sy bara tillräckligt längs med sidorna för att de två  

granarna ska sitta ihop.  

 

Ta sedan en tråd och gör en knut i ena änden (det ska se ut som ett hänge, en 

ögla). Stoppa sedan in tråden i botten av granen och se till att öglan kommer ut i 

toppen så du sedan kan hänga din dekoration. Knuten hindrar tråden från att 

komma ut. Pilla in resten av tråden i granen. Fyll sedan granen med fyllning, till 

exempel bomull. Sy sedan igen botten av granen så att fyllningen inte åker ut. 

Klart! 

Källa: www.thecraftedblog.com/diy-felt-christmas-decorations/ 

http://www.thecraftedblog.com/diy-felt-christmas-decorations/
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 Söta renar av polkagrisstänger 

 

Du behöver: 

¤ Plastögon 

¤ Små röda pompoms (tygbollar) 

¤ Bruna piprensare 

¤ Polkagrisstänger 

¤ Limpistol 

¤ Eventuellt smala röda och vita band 

 

Gör så här: 

Börja med att limma fast en röd tygboll längst ned på den korta delen av  

stängen. Det blir nosen. Men var försiktig, limmet är varmt! Sedan fäster du två 

ögon en bit ovanför nosen.  

 

Efter det tar du en brun piprensare och fäster den ett varv precis där stängen 

böjs. Du ska få lika mycket av piprensarna på båda sidor. Sedan snurrar du 

piprensaren runt ditt lillfinger för att skapa skruvar. Gör samma sak på andra 

sidan. Det blir renens horn.  

 

Om du vill kan du knyta de små vita och röda banden runt stängen till en 

rosett. Men det är inget måste. Klart!  

Källa: www.onelittleproject.com/candy-cane-reindeer/  
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 Radiokaka 

 

Ingredienser: 

200 gram kokosfett (kan bytas ut mot smör) 

200 gram mörk blockchoklad 

2 ägg 

3 deciliter florsocker 

Cirka 15-20 stycken Mariekex 

 

Notis: Kokosfett ger kakan en “ischokladkänsla” och smöret ger en krämigare 

smak. Jag föredrar kokosfett till radiokaka.  

 

Gör så här: 

Bryt chokladen i bitar och smält tillsammans med kokosfett/smör på svag 

värme i en kastrull under omrörning. Låt sedan svalna.  

Vispa socker och ägg pösigt och vitt med elvisp, cirka 1 min. Vänd i  

chokladsmeten.  

Fukta en brödform lite lätt med vatten, då fastnar plastfoliet bättre.  

 

Lägg chokladsmet i botten av formen, varva sedan med kex och fortsätt tills du 

fyllt formen. Avsluta med chokladsmet. Jag hade tre lager med kex.  

Strö på garnering om du vill ha det eller behåll kakan neutral. Låt stelna i kylen 

gärna över natten, minst 6 timmar. Skär i skivor och servera genast. Enkelt och 

gott! 

 

Notis: Tar du en liten brödform får du en hög kaka. En stor brödform ger dig  

en bred kaka. Välj fritt! Jag tog en stor brödform på 26×12 centimeter.  

Recept: Sju sorters kakor Artikel av Björn L. Carma 

https://onelittleproject.com/candy-cane-reindeer/
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Ischokladens och radiokakans historia 

 

Nu kommer ischokladen ursprungligen från Tyskland, där ett okänt geni  

uppfann Eiskonfekt 1927. Till svenskan kom ordet ischoklad 1929.  

Men i Tyskland har ischokladen ingen koppling till julen, utan där är den  

en typ av choklad bara. 

 

Uppgifterna är hämtade från Språkkonsulternas julkalender 2017, lucka 20.  

 

Radiokaka påminner om ischoklad då den består av kokosfett, choklad och  

mariekex. Det finns olika teorier kring varför kakan kallas radiokaka. 

 

En teori som nämns i TV-programmet Historieätarna på SVT är att den  

lanserades i radions barndom på 1920-talet med fördelen att den kan ätas  

ljudlöst, utan att det knaprar, vilket var en fördel när man lyssnade på radio 

med hörlurar och ljudsvaga kristallmottagare.  

 

Med samma argument gjordes reklam för  

bananer som "traktering vid radiokalas". 

 

En teori enligt radioprogrammet Zimmergren & Tengby i Sveriges Radio är att 

den fick sitt namn i samband med att receptet förmedlades i radioprogrammet 

Karusellen med Lennart Hyland på 1950-talet.  

Zimmergren & Tengby ifrågasatte teorin att Mariekex kan ätas ljudlöst.  

Enligt teorin ska kakan ha funnits sedan tidigare, men under andra namn än 

"radiokaka". 

 

En anledning till att den kallas radiokaka kan vara att den ser ut som forna  

tiders radioapparater, med sina högtalargaller, när man skär upp den.  

Den fanns med 1951, när ICA-kuriren publicerade ”Mina bästa knep, goda råd 

från husmor till husmor”.  

 

Under 1980-talet fanns receptet med i kokboken ”Sju sorters kakor”. I ett  

nummer av Dagens Nyheter 1933 publicerades följande text: ”... eller en  

radiokaka, en sån där med käx och choklad och kokosfett”. 

Radiokakans uppgifter är hämtade från Wikipedia.  

Artikel av Björn L Carma 
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 Ljusstakar med trolldeg 

 

Du behöver:  

¤ En sats trolldeg 

¤ Ljushylsor 

¤ Stearinljus 

¤ Hobbyfärg 

¤ Dekorationsglitter 

¤ Penslar 

 

Gör så här: 

Dela upp trolldegen i mindre bitar. Forma till lussekatter, enkla eller dubbla. 

Gör dem inte för små, då blir de lätt instabila och funkar inte lika bra som  

ljusstake. Om du vill kan du även använda pepparkaksformar och göra hjärtan, 

grisar eller något annat roligt.  

 

Tryck sedan ned små ljushylsor i varje lussekatt. Lägg ljusstakarna på en  

ugnsplåt klädd i bakplåtspapper.  

 

Grädda sedan det i mitten av ugnen i 2-4 timmar på 100 grader (tiden varierar  

beroende på storlek och tjocklek). De ska vara helt torra och hårda runt om när 

de är klara. Låt de sedan svalna. Limma eventuellt fast ljushylsorna om de sitter 

löst (men var försiktig, de är mycket varma när de precis kommit ut ur ugnen).  

 

Måla figurerna med hobbyfärg. Strö över dekorationsglitter medan färgen  

fortfarande är fuktig. Låt de sedan torka helt. Klart att tända ljus!  

 

Källa: www.ica.se/buffe/artikel/julpyssel-trolldeg 
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 Snögubbar av kapsyler 

 

Du behöver: 

¤ Kapsyler 

¤ Vit, svart, röd och orange färg 

¤ Knappar i olika färger 

¤ Band i olika färger 

¤ Penslar 

¤ Limpistol 

¤ Sax 

 

Gör så här:  

Måla kapsylernas insida vit. Du kan behöva få måla flera gånger för att det inte 

ska synas igenom. Låt det torka mellan varje målning. Du kan även måla  

utsidan om du vill men det är inget måste.  

 

Limma sedan på ett rött band på kapsylernas baksida. Lägg kapsylerna tätt så 

det formar till en snögubbes kropp. Se till att lämna en ögla upptill så du kan 

hänga upp snögubben senare. Låt det torka. 

 

Måla sedan ögon, näsa och mun på insidan av kapsylen med en pensel eller  

något annat litet, till exempel en tandpetare. När det har torkat kan du måla 

små röda knappar på magen (mellersta kapsylen). Låt torka.  

 

Knyt sedan ett band eller en tråd som halsduk. Om du vill kan du limma på 

knappar på halsduken. Klart! 

Källa: www.amylattacreations.com/2012/11/bottle-cap-snowman-ornaments.html 
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Vad har du för fritidsintressen?  

Helena Öhrling: ”Jag gillar att träna. Jag går på gym tre gånger i veckan. Det är 

ett sätt att orka med det här jobbet, att sköta om sig själv. Jag tycker om att vara 

ute i naturen, umgås med familj och vänner, och resa.”  

 

Har du någon dold talang? 

Helena Öhrling: ”Den frågan var riktigt svår! Jag vet inte om jag har någon 

dold talang men jag har spelat handboll när jag var ung så jag har SM-guld som 

junior i handboll.”  

 

Vad är du mest stolt över med Västerås? 

Helena Öhrling: ”Det är vårat driv att utveckla staden och att vi har öppnat 

upp staden mot Mälaren. När jag var liten, och jag är uppväxt här, så var inte 

Mälaren så nära. Det var en hamn som gick in här i city. Det fanns inga bostäder 

så nära så det tycker jag är fantastiskt med Västerås att vi har öppnat upp och 

använder Mälaren och vårat läge.  

 

Finns det något du vill ändra på i Västerås? 

Helena Öhrling: ”Jag tycker att vi ska vara mer stolta över vår stad. Jag skulle 

vilja att alla som jobbar och alla invånare ska vara mer stolta över sin stad, ta lite 

större ansvar och hjälpa till så att vi kan ha en fin stad som vi redan har men det 

kan bli ännu bättre.” 

 

Vad tycker du om daglig verksamhet? 

Helena Öhrling: ”Det är en fantastiskt verksamhet. Jag har ju varit chef för den 

en gång i tiden. Jag var verksamhetschef i 11 år där daglig verksamhet ingick. 

En otroligt viktig verksamhet för att skapa meningsfullhet, komma ut i  

samhället och arbete. Det ligger mig varmt om hjärtat.” 

 

Hur brukar du fira jul? 

Helena Öhrling: ”Vi firar här i Västerås med min familj. Traditionellt med  

julbord på julafton. Sedan brukar vi ha kalkonmiddag på juldagen.”  

/ Stadshuset 
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Stadshuset: intervju med Helena Öhrling 

 

Vilken är din roligaste uppgift som Stadsdirektör? 

Helena Öhrling: ”Har många roliga saker jag gör. Men jag tänker så här, att det 

är fantastiskt roligt att jag i min roll får bidra till stadens utveckling. Det är mitt 

huvuduppdrag att hjälpa tjänstemannaorganisationen och driva utvecklingen 

tillsammans med den politiska styrningen och ledningen.” 

 

Vilken är din svåraste uppgift? 

Helena Öhrling: ”Det är en utmaning. Att leda en hel sån här koncern är  

bredden på frågor som kanske är den största utmaningen och lite svår. Jag  

brukar säga att jag ska kunna lite om mycket. Det är ju alltifrån att veta vad  

handeln pysslar med, vad flygplatsen pysslar med och hela vård och omsorg, 

barn—och utbildningsförvaltningen med förskola och skola. Sedan har vi hela 

samhällsbyggnadsprocessen. Det är mycket att hålla reda på.”  

 

Vilken utbildning har du? 

Helena Öhrling: ”Jag har gått på högskolan för många år sedan. 1986 började 

jag där och gick en utbildning som hette sociala omsorgsutbildningen. Den finns 

inte längre. I dag kan man säga att den är ersatt av beteendevetenskapliga  

programmet.”  

 

Vad har du jobbat med tidigare? 

Helena Öhrling: ”Jag har jobbat inom vård och omsorg. Jag har varit chef sedan 

1988. Det är ganska många år som jag har varit chef på olika nivåer. Jag har  

jobbat på alla nivåer man kan vara chef på i kommunen. Så jag har jobbat  

väldigt mycket inom vård och omsorg ända tills jag faktiskt började som  

biträdande stadsdirektör 2018.”  
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Julgransar som julkort 

 

Du behöver:  

¤ Grön och röd färg 

¤ Rund diskborste 

¤ Papper 

¤ Röd rosett 

 

Gör så här:  

Häll ut grön färg på en plåt, doppa diskborsten i färgen och dutta i cirklar på 

pappret så det liknar en krans. Ta sedan toppen av ditt finger (eller något  

annat som har rund form), doppa det i röd färg och tryck försiktigt ut små 

röda bär på olika ställen på kransen. Låt torka. Ta sedan en röd rosett (med 

klisterhäfte på baksidan) och fäst på kransen. Klart!  

Källa: www.craftymorning.com/dish-brush-christmas-wreath-craft-kids/ 

Nejlikor i apelsin 

 

Du behöver: 

¤ Apelsin 

¤ Torkade nejlikor 

¤ Rött band 

¤ Sax 

 

Gör så här:  

Tryck ned nejlikor i apelsinen i ett fint mönster. Eventuellt kan du ta ett cestjärn 

eller en potatisskalare och försiktigt ta bort det översta lagret av apelsinskalet så 

den vita färgen kommer fram. Klipp ut och knyt sedan ett rött band runt  

apelsinen och häng upp eller placera på en fin bricka. Klart! Njut av dofterna!  

Källa: www.expressen.se 
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Pepparkakslykta 

 

Du behöver: 

¤ Pepparkaksdeg 

¤ Papper 

¤ Gelatinblad 

¤ Kristyr (1 äggvita, 4 deciliter florsocker, 1 kryddmått ättika) 

¤ Bränt socker eller limpistol 

 

Gör så här:  

Mät hur stor lykta du behöver (om du ska ställa i ett värmeljus i ett glas till  

exempel). Rita upp en rektangel efter dina mått på ett kraftigt papper och klipp 

ut.  

Kavla ut pepparkaksdegen lite tjockare än vanligt och lägg pappersrektangeln 

över. Skär degen efter pappret och lyft försiktigt till en plåt klädd i  

bakplåtspapper. Forma till om formen förändrats.  

Skär sedan ut en mindre rektangel på kakan där fönsterrutan ska vara.  

Upprepa på varje del så du får fyra likadana fönster. Grädda i ugnen på  

175 grader och låt svalna.  

 

Klicka i lite kristyr på baksidan av kakorna och "limma" fast gelatinblad som 

fönsterrutor. Klipp till dem först så att de passar! Låt torka och stelna. Vänd  

sedan på dem och dekorera runt fönsteröppningen med kristyr. Låt torka och 

stelna.  

 

Det enklaste sättet att sätta ihop de fyra väggarna är att använda limpistol men 

då kan man inte äta upp den sen. Efter att du satt ihop väggarna, tar du kristyr i 

hörnen och lite i toppen så det ser ut som snö. Låt sedan torka och stelna.  

När den har stelnat är den klar att användas som ljuslykta!  

/ Elina, Carma 
Källa: www.helenalyth.se/2016/12/17/dag-17-gor-eller-baka-en-ljuslykta-av-pepparkakor/  
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. 

Vinterkonst 

Skapat av Anders Jonsson Källberg på Carma 

https://helenalyth.se/2016/12/17/dag-17-gor-eller-baka-en-ljuslykta-av-pepparkakor/
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Saffranskladdkaka  

med hallongrädde 

 

Ingredienser:  

200 gram vit choklad 

150 gram smör 

2 deciliter strösocker 

2 tesked vaniljsocker 

0,5 gram saffran 

0,5 kryddmått salt 

1 kryddmått vaniljpulver 

1,75 deciliter vetemjöl 

3 ägg 

florsocker, att pudra med 

 

Gör så här:  

1) Sätt ugnen på 175 grader.  

2) Grovhacka den vita chokladen och smält den över ett vattenbad. 

3) Smält smöret i en kastrull på medelvärme och låt det svalna. 

4) Blanda samman alla ingredienser, inklusive smöret och den vita chokladen, i 

en bunke med försiktiga rörelser bara precis till allt går ihop till en jämn smet.  

5) Häll smeten i en form, cirka 23 centimeter i diameter, som du fodrat med 

bakplåtspapper. 

6) Grädda kakan i mitten av ugnen i cirka 20 minuter. 

7) Låt kladdkakan svalna helt och hållet i kylskåpet innan du toppar den med 

florsocker och hallongrädde. 

 

Hallongrädden: 

1) Ta fram hallonen en stund innan så de hinner tina lite. 

2) Vispa grädden och vänd försiktigt ned hallonen i den. 

3) Servera direkt och njut!  

Bild: TV4 

Källa: www.koket.se 
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Morots-Lisa 

 

Jag ska berätta en historia om något som hände för länge sedan. 

 

Det var en familj som bodde utanför Skultuna.                                                                

I familjen fanns det en mamma, pappa, en bror, en syster                                              

och en flicka som hette Lisa. 

 

En dag skulle de måla om sitt gråa hus till ett orange hus. 

Pappa Ove ställde en stege mot väggen så att han nådde att måla hela huset. 

Ove ställde målarburken nedanför stegen. 

 

När Lisa kom så såg hon inte målarburken utan ramlade pladask ner i burken. 

Hon reste sig upp men hela hon var alldeles orange av målarfärgen. 

Lisa började skratta.                                                                                                        

Från den dagen fick hon heta Morots-Lisa. 

 

Malou Rönnbäck, Pilgatan 
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Lussebullar 

 50 gram jäst 

 100 gram smör 

 5 deciliter mjölk 

 250 gram kesella 

 2 paket saffran 

 1 ½ deciliter strösocker 

 ½ tesked salt 

1 ägg 

russin 

 1 liter och 7 deciliter vetemjöl 

 
35 stycken. 
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Gör så här: 

 Smula jästen i en bunke.  

 Smält smöret, tillsätt mjölken och värm 

till 37 grader.  

Häll det över jästen i bunken.  

 Blanda i kesella, saffran, strösocker, salt 

och nästan allt mjöl.  

Arbeta degen smidig.  

Låt jäsa övertäckt i cirka 30 minuter.  

 Ta upp degen på en mjölad bänk.  

Dela degen i 35 bitar och baka ut till  

lussebullar. Lägg sedan på plåt med 

bakplåtspapper. Garnera med russin. 

Låt jäsa cirka 30 minuter.  

 Sätt ugnen på 225 grader. 

Pensla bullarna med uppvispad ägg. 

 Grädda i mitten av ugnen i 5-8 minuter. 

Låt lussebullarna svalna på galler. 

 

Kristina Birgersson, Pilgatan 


