
Tekakor 

 
 

Ingredienser, ca 20 st: 

12-14 dl Vetemjöl 

2 msk Strösocker 

2 tsk  Salt 

2 st. Ägg (ett i smeten och ett till pensling) 

 

75 g  Smör (smält) 

6 dl Mjölk (fingervarm, alltså 37 grader) 

50 g Jäst 

2 dl  Havregryn 

 



Gör så här:  

1. Börja med att ta fram alla ingredienser så att du vet att du kan 

fullfölja baket i sin helhet.  

Det är himla trist om du efter ett tag inser att du saknar nåt.  

Förbered hushållsassistenten (jag har en som på bilden) som du 

använder för att blanda samman ingredienserna. 

2. Häll upp nästan allt mjöl (spara lite till utbakningen), strösockret, 

saltet samt ett ägg i hushållsassistentens skål. Vänta med att köra 

igång den! 

3. Smält smöret i en kastrull. Smöret skall bara smälta så du måste bevaka så att det inte bränds vid 

och mörknar. 

4. Häll därefter i mjölken och värm försiktigt till 37 grader (fingervarmt). Jag använder alltid en 

termometer för att få rätt temperatur. 

5. Smula jästen i en bunke. Häll lite av den 37-gradiga degvätskan över jästen och rör om tills jästen 

löst sig.  

6. Tillsätt sedan resten av degvätskan. 

7. Häll i havregrynen och rör om. Låt blandningen stå i ca 5minuter så att havregrynen blöts upp. 

8. Häll över blandningen i hushållsassistents skål där övriga ingredienser väntar. 

9. Kör igång och arbeta degen smidig tills den släpper skålens kanter.  

10. Låt jäsa övertäckt i 45 min. (Jag bara lägger på plastlocket över skålen, smidigt!) 

11. Ta upp degen på mjölad arbetsbänk. Kavla ut degen till en platta ca 1 cm tjock (inte smalare! Jag 

menar att man ska kunna dela de färdiga bröden samt lägga pålägg mellan skivorna). 

12. Stansa ut runda bröd ca 10 cm i diameter med en kakform eller ett glas. 

13. Lägg de runda bröden på bakpappersklädda plåtar, nagga dem med en gaffel och låt jäsa i 30 min. 

14. Sätt ugnen på 250°.  

15. Pensla ägget över de runda bröden.  

Några menar att man inte ska pensla med ägg utan istället strö lite mjöl över. Det kan man väl 

göra om man vill att tekakorna senare ska smaka mjöl. 

En annan variant är att pensla vatten på bröden för att få en hård skorpa typ ”franska”. 

16. Grädda bullarna mitt i ugnen 8–10 minuter. 

 


