
Kalasbakning ”bake-along”  
med chokladbollar! 
 
Något som är festligt och roligt att göra tillsammans, även om vi inte 
kan mötas fysiskt, är att göra en ”bake-along” digitalt tillsammans via 
zoom eller annan plattform. Chokladbollar är enkelt, gott och 
ingredienserna har många hemma redan!  
 
Varsågoda ett kalas-tips från korskyrkan Västerås. 
 
Förberedelse:  
- Skicka i god tid ut receptet till alla medverkande och be barnen 

(med föräldrars hjälp) ta fram ingredienser och bakverktyg innan ni 
möts digitalt. En variant är att man kan få hämta de ingredienser 
man behöver vid en viss tid på plats i kyrkan.  

- Förbered för egen del alla ingredienser hemma hos dig inklusive 
måttenheter, bunke, tallrik med pärlsocker/ kokos/ strössel. 

- Ställ upp datorn så att både du och bordet framför dig med 
ingredienserna och bunken syns tydligt.  

 
Under samlingen:  
- Ta gärna på dig förkläde och bakmössa/kockhatt för lite extra känsla av att du är expert.  
- Hälsa välkommen: Hej och välkomna till dagens ”bake-along”! Idag ska vi baka supergoda 

chokladbollar! Men innan vi börjar så tvättar vi händerna!   
 

- Sen bakar ni helt enkelt tillsammans med din ledning. Du leder, förklarar vad ni ska göra härnäst 
och gör tillsammans. Försök hålla lite långsamt tempo så att alla hänger med och hinner.  
Ge gärna lite tips som t ex att ha pärlsocker/kokos/strössel i en djup tallrik, sen lägga i 
chokladbollen och skaka tallriken försiktigt så slipper sockret fastna på händerna.  
Barnen kan under samlingen ställa frågor och ge kommentarer.  
 
Det är en stor fördel med en ”live-samling” samling istället för en förinspelad film. Du hinner 
också fånga upp om det är något de inte förstår. Låt barnen gärna visa på sina egna skärmar hur 
det går. 
 

Tack för idag! 
Låt barnen i slutet visa sina chokladbollar. Tacka alla som varit med! Kanske ni avslutar med att 
alla provsmakar tillsammans?  
 

 
Kalas-tips!  
Använd gärna roliga dialekter, släng in lite skämt eller ha på festlig musik i bakgrunden, det gör det 
extra festligt och roligt!  
 
 


