
Opskrift på saftige boller med æble 

 

Disse boller er lækre og saftige, gode at gnaske til eftermiddagshyggen, men også 

dejlige at medbringe til børnehaven eller i madpakken. Der bruges æble for at gøre 

bollerne saftige og fintmalet mel af sundere melsorter for at øge sundhedsværdien 

uden at bollerne bliver så grove at børn ikke bryder sig om dem. Bemærk at der i 

opskriften bruges smuldret smør i stedet for smeltet fedtstof. Dette er vigtigt for de 

færdige bollers smag. 

 

Det skal du bruge: 

6 dl. Vand 

1 æg 

1 tsk. Salt 

1 tsk. Sukker 

1 stort æble skrællet og groftrevet 

25 g. gær 

150 g Kamut mel 

250 g Speltmel 

200-350 g god hvedemel 

50 g smør 

 

Sådan gør du: 

I en skål hældes vand, æg, salt, sukker og groftrevet æble. Smuldre gæren heri og 

rør let blandingen sammen. 



Tilsæt Kamut mel og spelt mel. Rør sammen. 

Tilsæt 200 g hvedemel. Smuldre smøret ind i hvedemelen. Det nemmeste er at 

dække smørret med mel og trække små bidder af smøret. Rør sammen.  

Nu er dejen som en meget tyk grød. Tilsæt lidt mere mel lidt af gangen til dejen 

bliver fastere og minder om en udflydende klump.  

Nu er det tid til at ælte: Hæld den stadigt snaskede dej ud på et meldrysset bord. Del 

eventuelt dejen i to klumper, hvis du ikke har meget store hænder, og ælt så hver 

klump til dejen er blank og smidig. Når dejen er færdigt æltet ynder jeg at klaske den 

ned i bordet et par gange. Den nøjagtige mængde af mel kan ikke angives for det 

afhænger både af æblet og af vejret, men husk at de bedste boller fås når dejen er 

velældet med så lidt mel som muligt. 

Smæk dejen tilbage i skålen og stil til hævning under et viskestykke. Dejen skal hæve 

til dobbelt størelse. Det tager ca. to timer. 

Slå luften ud af dejen og del den i det antal boller du ønsker at bage. De pæneste 

boller fås ved at trække dejen ned mod bunden og herefter stille bollen på 

samlingen. 

Tænd ovnen på 200 C. Stil bollerne til efterhævning oven på ovnen. Efter 20-30 

minutter stilles bollerne ind i ovnen og bages til de er lysebrune og har en hul lyd når 

du slår på bunden. Bagetiden afhænger af ovn og størrelsen på bollerne men er ca. 

30 minutter. 

 


