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Världens sötaste hus. Rita, kavla ut, grädda 
och bygg upp. Med fantasi och pepparkaksdeg 
skapar ni familjens drömhus helt på egen hand. 

Så gör
KocKen

Att göra pepparkakshus hemma är kul. 
– Ha tålamod och en förlåtande 

inställning till dig själv. Charm går före 
arkitektur, säger Sara Begner,  
Mersmaks matredaktör. 

Degen kan köpas färdig eller göras 
från grunden. Om degen är köpt, till-
sätt mer mjöl. Då blir pepparkakshuset 
stadigare. 

Husets utseende behöver inte vara 
traditionellt. 

– Låt barnen bestämma tema, rita 
och skära ut mallarna och dekorera. Vi 
har gjort allt från Fantomengrottor till 
Mattisborgen, säger Sara Begner.

deg till peppar KaKshus

Ugn 175º
Tid: 30 minuter + 1 dygn i kylskåp

Ingredienser*
k 1 ½ dl socker
k 1 dl sirap
k 50 g smör 
k ½* msk kanel, malen
k ½ msk ingefära, malen

½ msk kryddnejlikor, malda
k 1 ½ dl mjölk

½ msk bikarbonat
k 9 dl vetemjöl

Karamell till hopfogning:
k 2–3 dl socker

Kristyr till garnering:
k 4 dl florsocker
k 1 äggvita

1 tsk ättiksprit

Tillagning: Blanda socker, sirap och 
smör i en kastrull, värm tills det har 
smält. Tillsätt kryddor och mjölk. Låt 
blandningen kallna. Blanda 8 deci- 
liter mjöl med bikarbonat i en bunke, 
spara resten till utbakningen. Tillsätt 
den kalla blandningen och arbeta 
ihop till en fast och smidig deg. Svep 
in degen i folie och låt den vila i kyl- 
skåp, minst 1 dygn. 

Blanda lite vitt strössel i kristyren.  
Det ger en härlig snökänsla till 
garneringen.

Följ instruktionerna här intill.

Sara Begner, 
Mersmaks 

matredaktör

tips!
På coop.se  hittar du en ritning över Sara Begners peppar-kakshus.

tips!
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2. Lägg på mallarna direkt efter 
gräddningen och kontrollera att 
måtten stämmer. Skär kanterna raka 
medan delarna fortfarande är varma. 
Låt delarna svalna på plåtarna.

4. Doppa gavlarnas lodräta sidor, en 
gavel i taget och foga ihop dem med 
husets långsidor. Bred smält socker på 
gavlarnas sneda sidor. Lägg på taket, 
en halva i taget, ringla smält socker i 
takfogen. Foga ihop skorstenens delar. 
Doppa dörrens långsida i sockret och 
sätt fast.

1. Rita upp delarna till huset på styvt 
papper och klipp ut. Märk mallarna. 
Knåda degen smidig på mjölat 
bakbord. Kavla degen 2–3 millimeter 
tjock. Grädda en provkaka. Om den 
flyter ut, ha lite mer mjöl i degen. Lägg 
degen på plåtar med bakplåtspapper. 
Lägg på mallarna med mellanrum och 
skär ut delarna. Grädda mitt i ugnen.
Större delar: 10–15 minuter, mindre 
delar 5–7 minuter.

  

 

 

Tips! 
l  Skär ut delarna till huset direkt 

på plåten, så slipper de bli skeva 
när de flyttas från bakbordet.

l  Skär eventuellt ut fönsterrutor 
medan  kakorna är varma.

l   Var försiktig, smält socker är 
mycket hett!

3. Smält socker till karamellen i en  
torr stekpanna på måttlig värme, rör 
då och då. Sockret ska vara helt smält 
och ljust brunt. Låt pannan stå på svag 
värme medan delarna fogas ihop, 
annars kan sockret hårdna under 
tiden. 

6. Fyll kristyren i en spritspåse, använd 
ett munstycke med litet hål (eller fyll 
en 1-liters fryspåse och gör ett litet hål 
i ena hörnet). Garnera huset. 

5. Blanda florsocker, äggvita och 
ättika till kristyren. Vispa kraftigt tills 
kristyren blir hård, använd helst elvisp. 










