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MAT OCH FRILUFTS 
INSPIRATION



KRABBELURER

Vi vill på denna dag slå ett slag för 
bakverket krabbelurer.

Varför det!

Framförallt kan man göra det tillsammans, gammal 
som ung

För att det är ett bakverk man lätt glömmer bort.

Det är enkelt att skapa och man kan tillaga och äta 
det både inomhus och utomhus.

Det går att anpassa till olika allergener och mat 
preferenser

Man kan skapa olika tolkningar med smak och olika 
tillbehör.



ATT TÄNKA PÅ

Inomhus 

Stekpanna 
Visp 
Bunke 

Ingredienser
Tillbehör 
Fantasi
Dryck

Utomhus

Värmekälla (eld, spritkök, grill)

Stekpanna, Murika eller Triangia
stekpanna

Vindskydd

Släckningsplanering

Förbereda smet och tillbehör 
innan för smidigare 
genomförande

Värmande eller kall dryck



Blanda ihop den krabbelursmet eller flera 
olika smeter ni vill ha. Häll upp i flaska, om du 
ska tillaga dom utomhus annars kan smeten 
vara kvar i bunken, inomhus.

Skär upp och förbered olika tillbehör du väljer 
att ha.

Förbered varm eller kall dryck

Tillaga krabbelurena utomhus eller inomhus.

Lägg upp på tallrik , garnera med olika 
tillbehör 

Avnjut, umgås, utforska, utbilda och 
framförallt ha roligt.

Lek nån lek.

Tips på tillvägagångssätt 



FÖRSLAG PÅ OLIKA RECEPT
MEN ANVÄND GÄRNA FANTASIN OCH SKAPA EGNA 

VARIANTER

Krabbelurer
2 ägg
1,5 dl strösocker
1,5 dl mjölk
5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
smör, att steka i
strösocker, att vända i

Mjölkfria Krabbelurer
2 ägg
1,5 dl strösocker
1,5 dl havremjölk/mandelmjölk
5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
smör, att steka i
strösocker, att vända i



Kanel krabbelurer
2 dl vetemjöl special
1 msk strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
1 ägg
1 dl mjölk (ibland mer)
Smör att steka i
Socker & kanel att vända i

Glutenfria krabbelurer (ca 12 st)
1 ägg
3/4 dl strösocker
3/4 dl mjölk
2 1/2 dl glutenfri mjölmix
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
Smör till stekpannan
Strösocker till garnering



Glutenfria banankrabbelurer
1 st Ägg
0,75 dl Strösocker
1 dl Mjölk
2,5 dl Glutenfri Mix
1 tsk Bakpulver
1 tsk Vaniljsocker
1-2 st Bananer Är dom mogna så 
räcker det med en.

Det går att byta ut mjölet till vanligt 
mjöl om man vill göra 
vete,banankrabbelurer



TIPS PÅ OLIKA TILLBEHÖR, TOPPING

Söta varianter

• Vispad grädde
• Florsocker
• Bär och frukter
• Sylt, mos eller kompott
• Nutella
• Glass
• Kolasås, chokladsås
• Kanel 
• Krossad saltlakritsgodis
• Strössel, frön, nötter

Matiga varianter

• Rom 
• Lök
• Creme fraich
• Luftorkad skinka/ kött
• Avokado
• Räkor
• Kallrökt lax
• Citron
• Färska örter
• Tomatsallad



LYCKA TILL!

Preethi Huczkowski
Matinspiratör och 
Kassör RFSL Jämtland/ Härjedalen


