
LUCKY CHARMS-MÚFFUR!

BOTN!

Hráefni:
2 bollar mulið Lucky Charms

25 g brætt smjör

Hitið ofninn í 180°C. Blandið 
smjöri og Lucky Charms saman í 
matvinnsluvél. Deilið blöndunni í 
múffuform og þrýstið henni vel í 

botninn. Bakið í tíu mínútur.

MÚFFUR!

Hráefni:
1/4 bolli síróp
1/4 bolli sykur
3/4 bolli hveiti

3/4 tsk. lyftiduft
1/4 tsk. matarsódi

1/4 tsk. salt
2 msk. mjúkt smjör

1 stórt egg
3 msk. sýrður rjómi

2 msk. olía
1/3 bolli mjólk

1 bolli Lucky Charms

Blandið sírópi, sykri, hveiti, 
lyftidufti, matarsóda og salti saman. 

Bætið því næst smjörinu við og 
hrærið vel í um það bil þrjár mínútur. 

Blandið eggi, sýrðum rjóma og 
olíu saman í annarri skál. Bætið 

eggjablöndunni við hveitiblönduna og 
hrærið vel saman. Bætið mjólkinni 
smám saman við. Deigið er mjög 

vökvakennt eins og það á að vera. 
Hrærið Lucky Charms saman við. 

Hellið deiginu yfir bakaðan botninn 
og bakið í fjórtán mínútur. 

KREM!

Hráefni:
50 g mjúkt smjör
2 bollar flórsykur
1/4 bolli síróp

Lucky Charms-sykurpúðar til að 
skreyta með

Blandið smjöri og flórsykri saman og 
bætið því næst sírópinu saman við. 

Setjið kremið á kökurnar og skreytið 
með sykurpúðunum.

REGNBOGAKÖKUR!

Hráefni: 
150 g mjúkt smjör

2 bollar sykur
4 egg

1 tsk. vanilludropar
5 bollar hveiti
2 tsk. lyftiduft

1 tsk. salt
matarlitur

kökuskraut

Hrærið smjör og sykur vel saman. 
Bætið því næst eggjunum og 

vanilludropunum saman við. Hrærið 
hveiti, lyftiduft og salt saman við 
blönduna og blandið vel saman. 

Setjið plastfilmu yfir skálina og kælið 
í ísskáp í að minnsta kosti eina 

klukkustund. Hitið ofninn í 180°C. 
Skiptið deiginu í fimm hluta (eða 

færri, eða fleiri) og litið hvern part í 
fallegum lit. Rúllið deiginu í kúlur á 

stærð við vínber. Takið síðan eina 
kúlu af hverjum lit og rúllið þeim 

saman í kúlu sem lítur út eins og lítill 
strandbolti. Rúllið síðan deiginu út í 
það sem gæti kallast ílangur ormur. 

Rúllið orminum upp í eins konar 
snúð, skreytið hann með kökuskrauti 

og setjið hann á pappírsklædda 
bökunarplötu. Bakið í tíu til tólf 

mínútur. Passið að hafa hveiti við 
höndina ef deigið er of blautt og 
endilega notið ímyndunaraflið.

APPELSÍNUGULT OG 
ÓMÓTSTÆÐILEGT!

MÚFFUR!

Hráefni:
50 g mjúkt smjör

2 tsk. sítrónuólífuolía
1 bolli sykur

2 tsk. vanilludropar
2 egg

rifinn börkur af einni appelsínu
2 bollar hveiti

1/4 tsk. matarsódi
1/4 tsk. lyftiduft

1/4 tsk. salt
3/4 bolli rjómi

1/4 bolli nýkreistur appelsínusafi

Hitið ofninn í 180°C. Blandið smjöri, 
olíu og sykri saman í um það bil 

þrjár mínútur. Bætið vanilludropunum 
og eggjunum saman við og hrærið 
vel saman. Hrærið börkinn saman 

við blönduna. Blandið hveiti, 
matarsóda, lyftidufti og salti saman 

í annarri skál. Í enn annarri skál 
er rjóma og appelsínusafa blandað 

sama. Bætið 1/3 af hveitiblöndunni 
við smjörblönduna, því næst 1/2 
af rjómablöndunni og koll af kolli. 

Skiptið deiginu í múffuform og bakið 
í tuttugu mínútur.

FYLLING!

Hráefni:
Hér má ímyndunaraflið leika lausum 

hala

Það er hægt að fylla þessar múffur 
með ýmsu. Ég ákvað að nota 

vanillumús (bara úr pakka því ég 
er svo löt). Skerið part úr miðju 

múffunnar og fyllið hana með músinni. 
Það er örugglega líka gott að nota 

einhvers konar búðing.

KREM!

Hráefni:
50 g mjúkt smjör

1/8-1/4 bolli nýkreistur appelsínusafi
rifinn börkur af einni appelsínu

1/4 tsk. vanilludropar
4 bollar flórsykur

appelsínugulur matarlitur, ef vill

Blandið smjöri, appelsínusafa, berki 
og vanilludropum vel saman. Bætið 

flórsykrinum við, einum bolla í einu, og 
því næst matarlitnum ef þið viljið nota 

hann. Skreytið múffurnar og njótið!

Umsjón: LiLja Katrín

mYnDir: Kristinn 

magnússon

SunnudagS- 
Snarlið!GULUR, RAUÐUR, 

GRÆNN OG BLÁR!

Gefðu lífinu lit með þessum kræsingum:

Nú fer sólin hækkandi og því um að gera að 
baka eitthvað í takt við tíðarfarið. Hérna eru 
nokkrar uppskriftir sem ættu að koma þér í 
hressandi skap. Ég lofa!


