
 

 
EN Grunddej til 
brød og boller 

 

 Med mel og gær er det nu muligt 
at bage lækkert gærbrød i form af 
brød, boller og kager.   

Ingredienser: (grunddej) 
(12-18 stk.) 
 
50 gær  
4 dl lunken vand  
1 dl surmælksprodukt  
(kan undlades el. erstatte alt væske) 
½ dl olie 
2 spsk. sukker eller honning 
1 spsk. salt 
1 dl havregryn (kan undlades) 
800-1000 g hvedemel 
Æg, mælk eller kaffe til pensling 

1. Rør gæren ud i det lunkne vand og 
tilsæt mælkeproduktet, olie, salt, 
sukker og havregryn. 

2. Tilsæt halvdelen af melet. Tilsæt 
herefter lidt af gangen, så dejen ikke 
bliver for tør. Ælt gerne dejen i ca. 
10 min. 

3. Lad dejen hvile i ca. 15-20 min. in-
den den formes til boller, som skal 
efterhæve til min. dobbelt størrelse i 
ca. en time. 

4.  Pensel bollerne og bag dem i 12-15 
  min. ved 200 grader. 

Tip: Der kan tilsættes mange former for 
findelt frugt og grønt til bollerne, som vil 
give smag og fugt...det er kun fantasien 
der sætter grænser.  
Der vil løbende komme flere forslag til 
denne grunddej. 

    Velbekomme  
  

 

 



 

 
EN Grunddej til 
brød og boller 

Variation nr. 1 
(banan– og mysliboller) 

 

 Med mel og gær er det nu muligt 
at bage lækkert gærbrød i form af 
brød, boller og kager.   

Ingredienser: (12-18 stk.) 

1 portion grunddej. 

1 dl mysli 
½ dl rosiner 
1 moden banan (i mos) 
 
evt. 1 æg til pensling og mysli el. havre-
gryn til pynt. 

1. Havregrynene i grunddejen erstattes 
med 1 dl mysli  og ½ dl rosiner. 

2.  Tilsæt den moste banan inden der 
 æltes hvedemel i dejen. Dejen må 
 gerne være fugtig, så den kan sæt- 
 tes på bagepladen med to skeer.  
 
3.  Lad dejen hvile i ca. 15-20 min.  
 inden den formes til boller, som skal 
 efterhæve  til min. dobbelt størrelse i 
 ca. en time. 

4.  Pensel evt. bollerne og pynt med 
 havre gryn eller mysli. Bag bollerne i  
 12-15 min. ved 200 grader 

Tip: Tilsæt evt. lidt vaniljesukker eller ka-
nel 

                Velbekomme    

 

 



 

 
Variationer 

 
Fra gammelt rugbrød til  

nybagte boller 
 

Ingredienser: (12-18 stk.) 

Ca. 300 g rugbrød (smuldret) 
3,5 dl vand eller en øl 
25 g gær 
2 dl lunken vand 
½ spsk. salt 
Ca. 600 g hvedemel 
Evt. 1 sammenpisket æg til pensling og 
havregryn til pynt. 
 
1.  Sæt det smuldrede rugbrød i blød i 
 vand eller øl i ca. en time. Dette led 
 kan springes over. Brug i stedet for 
 500 g færdig øllebrød. 

2.  Opløs gæren i lunkent vand og til-
 sæt øllebrødsblandingen og salt.  

3.  Tilsæt melet lidt af gangen og rør 
 dejen i 5-10 min - dejen skal være 
 meget fugtig. 

4.  Lad dejen hæve i ca. en time inden 
 den med skeer sættes på en plade 
 med bagepapir. 

5.  Pensel bollerne med sammenpisket 
 æg og drys dem med havregryn og 
 lad dem hæve en time. 

6.   Bollerne bages ved 210 grader i ca. 
  20 min. til  de er mørke og sprøde 
  oven på.  

Tip: Gem endeskiver og overskydende 
rugbrød på frost og bag når der nok til en 
portion rugbrødsboller. 

Velbekomme    

 

 


