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GOTEBO RC Glöm snurran
nu år det andra bullar

Mayukos
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snäckor.

cirkusar,

rulltilr-

tor och andra kreationer
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~ pi ROhsska museet.
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:: Dct milas, knådas och mjö..• las hemma på köksborder
hos fam IIjen Lindström.
••.. Men några klassiska kanel«> bullar blir det Inte. HJ(r gäller JUSt nu kanelsnllckan.
J alla fall för mamma
Mayuko Lindström.
- Jag vilie komma på
något nytt, och gön uågot
med fyllning i. fyllningen
lir nästan lika viktig tycker
jag. Och så lYcker jag an
formen är fln, säger hon.
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OETBAKASOFTAhemma
hos Mayuko Lindström.
JUSt i dag gäller kanclkrcatjoner - och den här gången
är det une bara familjen
som ska avnju ta dem. Utan
också cnjnry på Röhssk:l
museet. Tillsammans
med barnen Emrik, 6år,
och Brnelie, 3 år. deltar
Mayuko j Hcmbakningy
råders Ilivllng ikanellm}ledesign. Utmaningen är
arr skapa kanelbullar;
n)'3
former, Eml'iltLiodströms
bidrag!lr ert cirkustält,
- J~g lYekcrcirlrusärf'inL
Jag har marsi pan och mandel i,säger Enuik.

snäckor

• FOrsnackorna krAvs formar.
Med aluminiumfolie kan du
göra egna streter (cirka 10 011
langa beroende pa huf stora
bullsnåckor du VIIIBÖra).5all
du sedan ska snurra degen
runt. Stoppa strutarna med
folie så
MIler de
formen

som gåller. I dag tävlar

• Gör
forst bulldegen. Nlw' de&en
har J~st i cirka 30
minuter - dela upp den ilasom
bullbitor. Rulla ut vorje bit så
att du har en tunn rulle som du
~111 snurrar runt en småad
foliestrut. Se till an trYCkaihop
degen vid strutens spels, så att
den Inte låcker sedan. Pensla
snackan med agg och sradda
den i 250 grader I 5-6 minuter.
eller tIll den har fått fln farg.
Låt den svalna. ra darefler av
sniickan och stoppa i valfri
tyll",ng. Tillexempel äpplemarmelad med mycket kanel i.

likt:

ROBIN

ARON

OLSSON

KONCENTRATION.Alt bakallllsammans ilr ~I br ••SIIIt all umg!s. men.,. ~8yuko t.mdstrorn. Bornen Emrlk. 6. och Emehe. 3.
bakar ofta. Fast just kanelbullar ar kanske Inte favoriten. "Det ar ganska så gott Men vi äter det nästan fOr ofta". säger Emrlk.

Lillasyster Bmchc är anlagligen Ilivlingensyngsl2
deltagare. HOD har skapat
en liten bul lesom ser ut
som CDrulltårta, M.ed CD

mandel

imitlal- en rosett.

MAYUKO HAR LAHGEI:taft
tankar på att bli konditor,
- Jag tyckrr da lir järtero-

ligt, art Iå vara kreativ och
kombinera färg, form och
smak. Att skapa något ftlr
både öga och mage, säger
hon.

Oavsett bur det pr bar familjen en sak klar. De)(ommer illa kanelbullar j dag.
KARIN

NNELlCK

Kanelbullens dag
Kanelbullens das har firats
50011I11999. d~ den instifta·
des av ~mb.kning,..ådet.
sedan dess har 4 oktober
varit lika med bullens eaen
dag. Syftet or att hyll. hem'
bakanradltlon genom an
lyfta fram en tradl!lonellt och
älskat b.kverk.

