
Oreo-kexið fagnar stórafmæli í ár:

HUNDRAÐ ÁR AF 
HNOSSGÆTI!
Oreo-kexið, sem svo margir dýrka og dá, 
var fyrst kynnt til sögunnar árið 1912 og á 
því hundrað ára afmæli í ár. Kexið er það 
mest selda í Bandaríkjunum og til ógrynni af 
uppskriftum sem innihalda Oreo. Valið var því 
erfitt en hér er örlítið brot fyrir ykkur, kæru 
lesendur.

TEXTI: LILJA KATRÍN
MYNDIR: ÚR SAFNI

TEXTI: LILJA KATRÍN

MYNDIR: KRISTINN 

MAGNÚSSON

SunnudagS- 
Snarlið!

OREO-BOLLAKÖKUR!

Hráefni:
2 bollar sykur
2 bollar hveiti
3/4 bolli kakó

1 1/2 tsk. lyftiduft
1 1/2 tsk. matarsódi

1/2 tsk. salt
1 pakki Royal-súkkulaðibúðingur

3 egg
1 bolli sýrður rjómi

1/2 bolli olía
1 tsk. vanilludropar

1 bolli sjóðandi heitt vatn (eða sterkt kaffi)
24 Oreo-kexkökur

Hitið ofninn í 180°C. Hrærið saman sykur, 
hveiti, kakó, lyftiduft, matarsóda, salt og 

búðingsduftið. Bætið olíu, eggjum, sýrðum 
rjóma og vanilludropum við blönduna og 

hrærið vel saman. Haldið áfram að hræra 
á meðan þig blandið vatninu varlega saman 
við. Takið annan helminginn af Oreo-kexinu 

og setjið í möffinsform, látið kremhliðina snúa 
upp. Deilið deiginu í möffinsformin og bakið í 

fimmtán til tuttugu mínútur.

KREMIÐ!

Hráefni:
220 g mjúkt smjör

400 g flórsykur
1 tsk. vanilludropar

6 tsk. mjólk
4 msk. fínsaxað Oreo-kex (meira ef vill)

Setjið öll hráefnin í skál og hrærið vel. Ef 
blandan verður of þykk er hægt að bæta örlítið 
meira af mjólk saman við. Skreytið kökurnar 

og njótið í botn!

SÚKKULAÐIBITAKÖKUR MEÐ „TWIST“!

Hráefni:
225 g mjúkt smjör

3/4 bolli ljós púðursykur
1 bolli sykur
2 stór egg

1 tsk. vanilludropar
3 1/2 bolli hveiti

1 tsk. salt
1 tsk. matarsódi

280 g súkkulaðidropar eða saxað súkkulaði
1 pakki Oreo-kex

Hitið ofninn í 180°C. Hrærið smjör og sykur vel saman 
og bætið því næst eggjum og vanilludropum við. 

Hrærið svo hveiti, salt og matarsóda saman við og loks 
súkkulaðidropa. Setjið deig á báðar hliðar Oreo-kexins og 

látið deigið umlykja kexið þangað til það sjáist ekki lengur. 
Setjið kökurnar á bökunarpappírsklædda plötu og hafið 

gott bil á milli (ég bakaði bara fimm til sex í einu). Bakið í 
tíu mínútur og leyfið þeim að kólna.

Til hamingju!



HUNDRAÐ ÁR AF 
HNOSSGÆTI!

OREO-KAKA!

Hráefni:
1 1/4 bolli hveiti
2/3 bolli kakó

1 1/2 tsk. matarsódi
1/2 tsk. lyftiduft

1/2 tsk. salt
170 g mjúkt smjör
1 1/2 bolli sykur

1 tsk. vanilludropar
3 stór egg 

1 1/4 bolli mjólk

Hitið ofninn í 180°C. Smyrjið eitt eða tvö 
hringlaga form. Blandið saman hveiti, 

kakói, matarsóda, lyftidufti og salti. Setjið 
skálina til hliðar. Hrærið smjör, sykur og 

vanilludropa vel saman í annarri skál. Bætið 
eggjunum út í, einu í einu, og hrærið vel 

saman. Bætið 1/3 af hveitiblöndunni saman 
við, því næst helmingnum af mjólkinni 

og koll af kolli þangað til allt er búið að 
blandast vel saman. Setjið deigið í eitt eða 
tvö form og bakið í 35 til 40 mínútur. Leyfið 

kökunum að kólna og búið til kremið.

KREMIÐ!

Hráefni:
1/2 bolli hveiti

1 1/2 bolli mjólk
2 tsk. vanilludropar
340 g mjúkt smjör
1 1/2 bolli sykur

1 pakki Oreo
1/2 – 1 bolli flórsykur (ef vill)

Setjið hveiti og mjólk í pott og hrærið 
saman á miðlungshita þangað til blandan 
er orðin álíka þykk og kartöflumús. Takið 
pottinn af hellunni og kælið algjörlega. 

Hrærið smjör og sykur saman í annarri skál. 
Bætið vanilludropum og flórsykri saman við 
og hrærið vel. Að lokum er mjólkurblöndunni 

blandað saman við. Skreytið kökuna með 
kreminu og skreytið með Oreo.

OREO-TRUFFLUR!

Hráefni:
225 g Oreo

115 g rjómaostur
115 g brætt súkkulaði

Saxið sjö til níu Oreo-kexkökur í matvinnsluvél. Saxið restina af Oreo-
kexinu og setjið til hliðar. Hrærið rjómaostinn saman við Oreo-kexið (sjö 
til níu kökurnar) og mótið litlar kúlur. Bræðið súkkulaðið, dýfið kúlunum 
í það og veltið þeim upp úr muldu Oreo. Leyfið súkkulaðinu að harðna 

og borðið með bestu lyst.

ÞAÐ SEM ÞÚ VISSIR EKKI UM OREO!

•Enginn veit hvaða mæta manneskja fann upp á nafninu Oreo. Nokkrar kenningar eru til um 
nafnið, til dæmis að það komi frá franska orðinu Or sem þýðir gull eða gríska orðinu Oreo sem 
þýðir fallegur, viðkunnanlegur eða vel gert. Sumir halda því fram að „re“ úr orðinu „cream“ hafi 
verið smellt á milli tveggja o-a. 

•Oreo er með eigin Facebook-síðu og fylgjast rúmlega 25 milljónir með góðgætinu.

•Það er til gata sem heitir í höfuðið á Oreo – Oreo Way í New York-borg.
Rúmlega fimm hundruð milljarðar af Oreo-kexi hafa verið seldir síðan árið 1912.

•Oreo-kex var borðað á níu af tíu heimilum í Bandaríkjunum árið 2000.

•Oreo selst best í Bandaríkjunum, Kína, Venesúela, Indónesíu, Mexíkó, Kanada, Bretlandi, 
Argentínu, Mið-Ameríku, á Spáni og í Karíbahafinu samkvæmt gögnum frá árinu 2010.


