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Butterdeig

Oppskrift

Vanskelighetsgrad: Middels 
Tidsbruk: Minst 3 timer

Ingredienser

400 g (ca 6,25 dl / 2,5 kopp) hvetemel
1 ts salt
2 – 2,5 dl kaldt vann 
 
250 g usaltet smør (1 vanlig pakke) 

Fremgangsmåte

1 
Skjær smøret i skiver (ca 3 mm tykkelse) og sett det i kjøleskapet.

2
Bland salt og mel sammen i en bolle. Ha i litt og litt vann og bruk fingrene for å gnu vannet og melet sammen. 
Fortsett sånn til det begynner å bli en deig. Kna så deigen til den samler seg og at det ikke er noe tørt mel igjen. 
Unngå å bruke for mye vann, deigen skal ikke være veldig klissete. Form deigen til en ball og klem den ned. 
Dekk med plastfolie og sett i kjøleskapet minst 30 minutter.

3
Ha deigen på benken og klem og kna litt på den.  Den skal være såpass fast og smidig at den ikke klistrer seg til 
benken eller kjevlen. Hvis den er for bløt så strør du bare over litt mel og knar litt. Hvis den er for tørr og vanskelig, så 
fukt hendene og kna den litt. Hvis du knar den mye og den blir varm, så legg den tilbake i kjøleskapet og avkjøl den i 
minst 15 minutter før du går videre.

4
Kjevle ut deigen til et rektangel på ca 0,5 cm tykkelse. Finn ut hvor midten på langs er og lag et lite merke med en 
gaffel eller lignende.  
Halve deigen skal nå dekkes med smørskivene, men ikke 1-1,5 cm rundt ytterkanten. Dette 
for at den andre halvdelen med deigen skal brettes over og tette inn smøret helt.  

Legg smørskivene tettest mulig og overlapp skjøter mest mulig. Bryt opp eller klem 
smørbitene til passe størrelse hvis de ikke passer inn. 
Brett den andre halvdelen av deigen over delen med smør og sørg for at smøret er helt 
innkapslet ved å brette og klemme kantene på deigen.  

Kjevle deigen veldig rolig og forsiktig, så ikke noe av smøret klemmes ut, til et rektangel (avlang firkant) på ca 0,5 cm 
tykkelse. Hvis det tyter ut litt smør, så er det ikke noe krise. Prøv å tett så best du kan, det blir uansett bra etter flere 
runder med avkjøling og kjevling. 
Brett deigen i 3 ved å ta den ene enden inn til ca midten og så brette det over til enden. 
Dekk deigen med plastfolie og sett den i kjøleskapet minst 30 minutter.
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5
Kjevle ut den avkjølte deigen til et rektangel på ca 0,5-1 cm tykkelse. 
Brett deigen i 3 og kjevle til et rektangel igjen på ca 0,5-1 cm tykkelse.  
Brett i 3, dekk med plastfolie og avkjøl minst 30 min. 

Tips og triks Snu gjerne deigen opp ned et par ganger for jevnere og enklere kjevling. Det er ikke noe problem å 
vente mer enn 30 minutter, deigen kan gjerne stå til dagen etter hvis du blir opptatt med noe annet. Ikke vær redd for 
at det tyter litt smør, eller at det flaker seg litt. Det blir uansett bra til slutt. Jo kaldere deigen er jo bedre, men den blir 
hardere, så du må bruke mer muskler når du kjevler.

6
Gjenta punkt 5 to ganger til. Kjevlingen blir enklere og enklere for hver gang og ved siste kjevling føler du at deigen 
virkelig er bra.

7
Deigen er nå ferdig, men du kan ikke bruke den enda. Du må la den ligge noen timer i kjøleskapet, helst over natten, 
før den er fast nok til å kjevle og forme til det du ønsker. 
Hvis du ikke venter lenge nok, så er deigen veldig vanskelig å jobbe med og lekker smør både på benken og kjevlen, 
og det er nesten umulig å kjevle deigen tynn nok.  Sett den tilbake i kjøleskapet og prøv igjen senere.

Ekstra tips
• Når som helst, hvis deigen blir varm og/eller vanskelig, så legg den tilbake i kjøleskapet og fortsett senere. Jo 

kaldere deigen er, jo enklere er den å jobbe med. Hvis deigen er for varm (romtemperatur) så blir det et skikkelig 
smørkaos og sannsynligvis helt mislykket.

• Pass på å kjevle rett vei hele tiden. Tenk at flakene/lagene alltid skal være horisontale (som benken) og ikke 
vertikale (som veggen).

• Pass på å kjevle rett vei hele tiden. Tenk at flakene/lagene alltid skal være horisontale (som benken) og ikke 
vertikale (som veggen).

• Kjevle ut deigen ganske tynn (ca 3 mm) før du kutter til formene du ønsker. 
• Bruk helst litt mel på benken når du skal forme butterdeigen, så slipper du at den sitter fast og mister formen fordi 

du må skrape den løs.
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