


“At spise kage er 
ikke en synd, 

hvis du spørger mi
g. 

Kage er rendyrket 
nydelse!”



Forord Første kapitel i mit personlige kageeventyr er allerede gennemlevet, 
og jeg er godt på vej ind i næste del af fortællingen. Det første kapitel 
var et spændende et af slagsen, som bød på både glæde, spænding, 
tårer, nye bekendtskaber, dygtiggørelse, rejser, kram, kanelsnegle 
og ikke mindst rigtigt (rigtigt) mange kager! Jeg kan ikke med ord 
beskrive, hvad der er sket i mit liv og med mig personligt, siden jeg i 
2013 vandt Den store bagedyst på DR1, men det er ikke småting. 

Min deltagelse i Den store bagedyst er meget fjern nu. Det er 
længe siden, og jeg beskæftiger mig med meget andet nu. Jeg har 
valgt at udleve min drøm om at skabe bagelyst og formidle sød 
kagekarma til alle kageglade danskere. Det gør jeg gennem både 
opskrifter til magasiner, bøger, events, foredrag, min hjemmeside, 
samarbejdspartnere og meget mere. Jeg elsker mit job, og jeg er 
lykkelig over, at det er lykkedes mig at skabe en virksomhed, hvor jeg 
kan leve af det, jeg holder allermest af at lave.  

Denne bog er skabt med en drøm om at inspirere dig, så du tør give 
dig i kast med bagningen af helt nye kager. Jeg har valgt i mange af 
opskrifterne at gå i detaljen med pynten – noget jeg ved, rigtig mange 
elsker at hygge sig med. Bogen har både fokus på at udvikle dine 
færdigheder og på, at du og dine nærmeste sammen beriges med gode 
oplevelser om selve det at bage samt indtagelsen af de lækre, søde 
sager. 

Kagekarma er en ærlig bog, hvor jeg har sat fokus på velsmag, æstetik 
og detaljer på en måde, hvor du som kageentusiast vil føle dig tryg ved 
at kaste dig ud i nye udfordringer. Jeg har forsøgt at være så præcis i 
både opskrifterne og how to-afsnittene, at du aldrig bliver i tvivl om, 
hvad du skal. Alt i bogen er bagt i mit eget køkken af mig, og alt er 
anrettet og pyntet således, at du altid kan udelade de elementer, du 
evt. finder unødvendige eller for besværlige. Og jeg garanterer, at mit 
køkken højst sandsynligt ligner dit. Jeg har ikke nogen mærkelige 
redskaber eller magiske hjælpemidler, som lige kan fremtrylle en 
kage på 5 minutter. Jeg arbejder i mit køkken som enhver anden 
amatørbager. Så hvis jeg kan, kan du nok også.

Øvelse gør mester. Er det ikke det, man siger? Jeg tror på at lære 
af sine fejl og fortsætte med at prøve, indtil det lykkes. Så selvom 
du måske skulle opleve en kage, der driller lidt, håber jeg, at du 
alligevel vil holde hovedet højt og bage videre med samme gejst. Og 
må jeg så ikke lige benytte lejligheden til at opfordre dig, som har 
børn, til at tage dem med i køkkenet. Også selvom det kan virke lidt 
omstændeligt, kan udfordre tålmodigheden og til tider er lidt snasket. 
Det er den største glæde at se de små fingre nede i kagedåsen, når de 
selv har været med til at lave lækkerierne. 

Jeg håber inderligt, at du med disse kager vil sprede både glæde og 
god kagekarma til verden omkring dig.

Kærlig hilsen,
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4
Brug en lille pensel til at placere en smule lim på blomstens midte 
og mal et af bladene helt med lim. På de øvrige 4 blade er det kun de 
inderste dele af bladenes kanter, der smøres med en smule lim. Placér 
keglen på midten af blomsten. Det blad, der er helt smurt med lim, 
vikles rundt om den lille kegle for at forme rosens center. De øvrige 
blade sættes derefter fast på skift. Sørg for at få luft i rosen ved at 
folde bladene lidt ud fra rosens center, når de påsættes. 

5
Gentag processen med endnu en blomst, hvor kanterne rulles tynde. 
Kom lim på midten og kun halvt langs kanten på samtlige blade. 

6
Placér den halvfærdige rose på midten og afslut rosen ved at folde og 
fastgøre de fem blade på skift. Form en lille ’rede’ i sølvpapir og sæt 
rosen heri for at lade den tørre. 

Tip: Rosen kan evt. dekoreres med pulverfarve i matchende nuancer, 
glimmer og perlemorsfarve. Mulighederne er mange. For et meget 
smukt resultat maler jeg med en mørkere nuance nede i de dybe 
’huller’ i rosen og med en lysere nuance på de dele af rosen, der 
naturligt fanger sollyset. Det får rosen til at se mere naturlig ud. 
Nogle gange giver jeg bladenes alleryderste spidser en smule mørk 
pulverfarve for at gøre dem lidt mere naturtro.

HOW TO:
Roser i fondant fortsat

KAGEKARMA: SÅDAN! 27



4
Tryk forsigtigt – ikke for hårdt, du kan altid trykke igen – på den 
lille silikonepræger, så den lukkes sammen om blomsten og præger 
overfladen. 

5
Befri blomsten fra prægeren og læg den til at overfladetørre på en 
tør overflade eller evt. en skummåtte. Gentag processen, til alle dine 
blomster er prægede.

6
Dup med en tør rød pulverfarve i midten af alle de små hvide 
blomster. Dup dernæst med den lilla pulverfarve lige i midten og træk 
nogle små penselstrøg af lilla farve ud mod kanten af blomsterne. Lad 
blomsterne tørre i et par timer.

7
Klip de kunstige støvdragere til, så de passer til blomsternes størrelse. 

8
Dyp hovederne på de små støvdragere i den gule pulverfarve.

9
Sæt støvdragerne fast i midten af de små blomster. Fortsæt til alle 
blomsterne er færdige. Sæt dem fast på din kage med lidt spiseligt 
lim eller vand – eller som på ’Cherry choc’ (side 127), hvor de blot 
fæstnes i den klistrede chokoladeganache.

HOW TO:
Kirsebærblomster i fondant fortsat

KAGEKARMA: SÅDAN!44
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Moderne 
lakridskonfekt

Lakridskonfekt: Tril marcipanen til en rulle på ca. 4 cm i diameter. 
Skær 20-25 runde skiver af marcipanrullen.

Chokoladeovertræk: Du kan vælge at temperere chokoladen (se 
hvordan side 14). Alternativt kan du gøre som beskrevet her – dog 
uden at du opnår et sprødt chokoladeovertræk. Hak chokoladen 
groft og smelt den i en skål over vandbad ved middel varme. Vandet 
i gryden må ikke koge, kun simre let. Når chokoladen er smeltet, 
tages skålen op af vandbadet. Dyp marcipanskiverne i chokoladen, 
dryp af og placér dem på et stykke bagepapir. Pynt dem med tørrede 
blomster, sukkerkugler og lidt bronzestøv.

Opbevar lakridskonfekten på køl.

Lakridskonfekt
200 g grov lakridsmarcipan (fra 
Lakrids by Johan Bülow)

Chokoladeovertræk
200 g god hvid chokolade
2 spsk tørrede blomster
1 spsk sukkerkugler
1 tsk bronzepulver

25 STK.
SVÆRHEDSGRAD: LET
ARBEJDSTID: 30 MIN.

“En super simpel løsning på konfekt. 
Pynten, synes jeg, er vigtig, da den 
er med til at sætte prikken over i’et. 
Så invester gerne i nogle fine tørrede 
blomster eller flotte sukkerperler.”

KAGEKARMA: HAPS! 77



Limetrøffel 
med jordbær

Marcipanbunde: Rul marcipanen meget tyndt ud i lidt flormelis. 
Udstik 30 små blomster og placér dem på et stykke bagepapir. Bag de 
små marcipanblomster ved 190 grader i ca. 4-5 minutter, til de er let 
gyldne i kanten. Det går stærkt, så hold øje. Lad dem køle af.

Limelage: Riv skallen fint på en af limefrugterne og pres saften af 
alle fire. Kog limeskal, limesaft og sukker op i en lille gryde til en 
mellemtyk lage. Lad det køle af. 

Limetrøffel: Hak hvid og mørk chokolade fint og kom det i en dyb 
skål. Kog fløde og glukosesirup op i en lille gryde til lige under 
kogepunktet. Hæld den varme fløde samt limelage over chokoladen, 
vent 2 minutter og rør så trøffelcremen sammen til en blank, 
ensartet masse. Hvis chokoladen ikke vil opløses helt, kan du bruge 
en stavblender til at gøre massen ensartet. Rør smør og salt i, når 
trøffelcremen har stuetemperatur. Stil trøffelcremen på køl i mindst 
1 time. 

Knus de frysetørrede jordbær til små stykker. Rul 30 ensartede 
trøffelkugler og tril dem i de frysetørrede jordbær. Placér en 
trøffelkugle på hver af de små marcipanblomster. Afslut med lidt 
fintrevet limeskal.

Marcipanbunde
200 g ren rå marcipan
1 spsk flormelis

Limelage
4 økologiske limefrugter
50 g lyst rørsukker

Limetrøffel
470 g hvid chokolade
30 g mørk chokolade 
125 g piskefløde
20 g glukosesirup
½ dl limelage
100 g blødt smør
1 nip salt

I øvrigt
20 g frysetørrede jordbær
lidt fintrevet limeskal

30 STK.
SVÆRHEDSGRAD: MEDIUM
ARBEJDSTID: 1 TIME
BAGETID: 4-5 MIN.
KØLETID: MINDST 1 TIME



“Jeg er vild med udtrykket i disse små petit fours. Så fine og elegante. Hvis det skal gå hurtigt, kan du undvære marcipanbundene.”





Kardemommemuffins
Kardemommemuffins: Flæk vaniljestangen på den lange led og 
skrab nænsomt kornene ud. Mas kornene sammen med en smule af 
sukkeret. Pisk vaniljesukker, rørsukker og æg til en helt hvid og luftig 
æggesnaps. Tilsæt olien lidt efter lidt i en tynd stråle, mens du pisker. 
Når massen er helt ensartet, rører du mælken i. Bland hvedemel, 
bagepulver, kardemomme og salt og sigt det ned i massen. Rør dejen 
godt sammen. Fyld dejen i 12 muffinforme foret med bagepapir, der 
er klippet til og trykket ned i formene. Bag kagerne ved 180 grader i 
ca. 20-25 minutter, til de er gyldne på toppen. Lad kagerne køle af, 
inden de pyntes. 

Vaniljesmørcreme: Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab 
nænsomt kornene ud. Mas kornene sammen med en smule flormelis. 
Pisk vaniljesukker, flormelis og blødt smør sammen til en hvid og 
luftig creme. Fortsæt, til det er meget lyst. Tilsæt lidt citronsaft og 
pisk igen. Smag til med citronsaft. Kom smørcremen i en sprøjtepose 
med stjernetylle og afsæt rosetter på hver muffin. 

Dekorer kagerne med friske bær, blomster, sukkerpynt og lidt 
glimmer.

Kardemommemuffins
½ polynesisk vaniljestang
150 g lyst rørsukker
2 æg (str. M)
1½ dl solsikkeolie
2 dl sødmælk, lunken
300 g hvedemel
2 tsk bagepulver
2 tsk kardemomme
½ tsk fint salt

Vaniljesmørcreme
½ polynesisk vaniljestang
400 g flormelis
200 g blødt smør
1 citron

Pynt
300 g blandede, friske bær
evt. små roser eller 
    stedmoderblomster
sukkerpynt
glimmer, egnet til madlavning

12 STK.
SVÆRHEDSGRAD: LET
ARBEJDSTID: 45 MIN.
BAGETID: 20-25 MIN.

“Med ganske få elementer får du disse 
muffins til at ligne små mirakler. 
Tag dig god tid til at få dem pyntet flot. 
De smager skønt af kardemomme.”

KAGEKARMA: WOW 111



Cheesecake med 
grapefrugtgelé

Havrecrumble: Bland smør, havregryn, hvedemel og rørsukker med 
fingrene til en smuldredej. Fordel dejen i krummer på et stykke 
bagepapir og bag dejen ved 200 grader varmluft i ca. 10-12 minutter, 
til den er gylden. Lad smuldredejen køle af, inden den smuldres til 
endnu mindre stykker og fordeles i bunden af 8 serveringsglas. Tryk 
dejen let sammen i bunden af glassene. 

Ostecreme med hvid chokolade: Udblød husblas i rigeligt koldt vand 
i 20 minutter. Hak i mellemtiden chokoladen og smelt den i en skål 
over vandbad ved middel varme. Når chokoladen er smeltet, tages 
skålen op – lad chokoladen svale, mens du tilbereder resten. 

Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab nænsomt kornene ud. 
Mas kornene sammen med en smule flormelis. Rør vaniljesukker, 
flormelis, flødeost og cremefraiche godt sammen i en dyb skål. Tilsæt 
den afkølede hvide chokolade og rør det hele godt sammen til en jævn 
creme. 
Vrid husblassen for vand og smelt den over vandbad sammen med 
1 dl piskefløde. Hæld dernæst husblassen i en tynd stråle ned i 
ostecremen, mens du hele tiden rører det hurtigt sammen for at 
undgå, at husblassen klumper.
Pisk resten af fløden til en let skum og vend den sammen med 
ostecremen. Kom flødeostecremen i en sprøjtepose og fordel den 
jævnt i de små serveringsglas. Glat overfladen. Sæt glassene på køl i 2 
timer, inden geléen kommes på. 

Rød grapefrugtgelé: Udblød husblas i rigeligt koldt vand. Pres saften 
fra grapefrugterne – du skal bruge 3 dl. Kog en lage af grapefrugtjuice 
og sukker, lad det simre i 5 minutter. Passér lagen gennem et rent 
viskestykke for at sikre en helt ensartet og blank gelé. Kom den 
afdryppede husblas i den varme grapefrugtlage og rør rundt. Hvis 
geléen er bleg i farven, kan den piftes op med en lille knivspids rød 
frugtfarve. Lad geléen sætte sig ved stuetemperatur i 1 times tid. Når 
geléen er tyktflydende – bemærk: stadig flydende – fordeles den med 
en lille ske på toppen af de otte cheesecakes. Pynt med høvlet, hvid 
chokolade og en lille blomst inden servering. 

Opbevares koldt. 

Havrecrumble
100 g smør
50 g havregryn
100 g hvedemel
40 g lyst rørsukker

Ostecreme med hvid chokolade
2 blade husblas
300 g hvid chokolade
1 polynesisk vaniljestang
120 g flormelis
400 g flødeost naturel
2½ dl cremefraiche 18 % 
4 dl piskefløde

Rød grapefrugtgelé
4 blade husblas
4 røde grapefrugter
75 g lyst rørsukker
evt. lidt rød frugtfarve

Pynt
50 g hvid chokolade
8 stedmoderblomster

8 STK. 
SVÆRHEDSGRAD: MEDIUM
ARBEJDSTID: 1 TIME
BAGETID: CA. 12 MIN.
KØLETID: 2 TIMER

KAGEKARMA: WOW128



“Den syrlige og 
let bitre smag af 
rød grapefrugt går 
hånd i hånd med 
den fede, hvide 
chokoladecreme i 
denne opskrift.
Hvis du ikke 
er vild med 
grapefrugt, så prøv 
f.eks. med rabarber 
eller solbær.”





Kanelkage med 
yoghurtskum

Kanelkage: Pisk æg og rørsukker hvidt og luftigt. Tilsæt olien og rør 
det sammen. Bland hvedemel, bagepulver, natron, kanel og salt og sigt 
det ned i æggemassen. Rør det sammen. Riv æblerne groft og tilsæt 
dem sammen med blåbærrene. Rør dejen godt sammen og kom den i 
en mellemstor bradepande beklædt med bagepapir. Bag kagen midt i 
ovnen ved 175 grader i ca. 35-40 minutter, til den har sat sig og giver 
let efter ved tryk. Lad kagen køle helt af. 

Æblesirup: Kog æblemost, sukker og kanel ind til en mellemtyk sirup 
i en lille gryde og køl den helt af. Opbevar den ved stuetemperatur. 
Hvis du får lidt tilovers, egner den sig også godt oven på f.eks. skyr til 
morgenmad.

Yoghurtskum: Pisk fløden og yoghurten sammen til en fast creme. 
Smag til med sigtet flormelis. Kom yoghurtskummet i en sprøjtepose 
og klip et lille hul for enden. Afsæt yoghurtskummet i et pænt 
mønster oven på kagen. Dekorer med blåbær og afslut med afkølet 
æblesirup.

Kanelkage
3 æg (str. M)
250 g lyst rørsukker
2 dl solsikkeolie
230 g hvedemel
1 tsk bagepulver
1 tsk natron
2 tsk kanel
1 tsk fint salt
2 store æbler, f.eks. Elstar
125 g blåbær

Æblesirup
2 dl god æblemost
80 g lyst rørsukker
1 tsk kanel

Yoghurtskum
4 dl piskefløde
4 dl græsk yoghurt 10 %
2 spsk flormelis

I øvrigt
125 g friske blåbær

12 STK.
SVÆRHEDSGRAD: LET
ARBEJDSTID: 40 MIN.
BAGETID: 35-40 MIN.

“En god, simpel sk
ærekage. 

Æblesiruppen er vi
rkelig 

prikken over i’et.”

KAGEKARMA: INTENS 177



Kræmmerhuse 
med hyldeblomst
16 STK.
SVÆRHEDSGRAD: MEDIUM
ARBEJDSTID: 1 TIME
BAGETID: 5-8 MIN.

KAGEKARMA: SPRØD204



Kræmmerhuse: Hak hasselnødderne til groft nøddemel i en 
minihakker. Ælt alle ingredienserne sammen til nøddebundene og 
tril 16 små kugler. Sæt fire kugler på en bageplade beklædt med 
bagepapir. Bag bundene i ovnen, fire ad gangen, ved 170 grader, 
indtil de er let gyldne og karamelliserede. Det tager ca. 5-8 minutter. 
Hold godt øje med dem undervejs. Når nøddebundene kommer ud af 
ovnen, køler de af i 1 minuts tid, hvorefter de foldes rundt om metal- 
eller sølvpapirskegler til kræmmerhuse. Lad dem køle af på keglerne. 
Gentag proceduren, til alle 16 kræmmerhuse er bagt. 

Hyldeblomstskum: Udblød husblassen i rigeligt koldt vand i 20 
minutter. Smelt den i en skål over vandbad ved meget lav varme. Rør 
ufortyndet hyldeblomstsaft i husblassen. Pisk fløden til en fast skum 
og vend det hele sammen. Fordel hyldeblomstskummet i de små 
kræmmerhuse og anret med friske jordbær. Dekorér evt. med små 
friske blomster, skovsyrer og mynteblade. 

Kræmmerhuse
80 g hasselnøddekerner
80 g hvidt sukker
80 g blødt smør
45 g glukosesirup
40 g hvedemel

Hyldeblomstskum
2 blade husblas
1 dl ufortyndet hyldeblomstsaft
4 dl piskefløde

I øvrigt
friske jordbær
små, spiselige blomster, skovsyre, 
mynteblade

“Jeg går ind for, at man skal kunne bage mine opskrifter i et helt almindeligt udstyret køkken. 
Så her er der ingen forventning om, at du ligger inde med fancy metalkegler til at forme kræmmerhusene om. Nej, du skal blot hive sølvpapiret frem fra skuffen og selv forme et par kegler. Så enkelt er det!”

KAGEKARMA: SPRØD 205



Berry lovers
Lagkagebunde: Smelt smørret i en lille gryde og lad det svale. Flæk 
vaniljestangen på den lange led og skrab nænsomt kornene ud. Mas 
kornene sammen med en smule af sukkeret. Pisk vaniljesukker, 
sukker og æg til en tyk æggesnaps. Rør kærnemælken i. Bland mel 
og bagepulver og sigt det ned i dejen. Vend det forsigtigt sammen 
skiftevis med det smeltede smør. Riv limeskallen fint og pres saften 
af limefrugterne. Rør limeskal og -saft i dejen. Fordel dejen i en 
springform (diameter på 22 cm), beklædt med bagepapir i bunden. 
Bag kagen ved 175 grader varmluft i ca. 40-45 minutter. Køl den af i 
formen. Befri kagebunden fra formen og flæk den i tre lige tykke dele 
med en savtakket kniv. Rengør formen og læg et stykke kageplast 
langs kanten. Læg en lagkagebund i bunden af formen.

Solbærmousse: Udblød husblas i rigeligt koldt vand i 20 minutter. 
Flæk i mellemtiden vaniljestangen på den lange led og skrab 
nænsomt kornene ud. Mas kornene sammen med en smule af 
sukkeret. Kom vaniljesukker, sukker og solbær i en lille gryde og lad 
det simre i 10 minutter. Skum af undervejs. Fisk vaniljestangen op 
og kassér den. Tag gryden af varmen, og lad solbærlagen svale i et 
par minutter, inden den udblødte husblas røres ud i den varme lage. 
Lad solbærlagen køle af, til den er lun. Pisk fløden til let skum og rør 
først en tredjedel af den letpiskede fløde sammen med den stadig lune 
solbærlage, hæld derefter solbærfløden i den resterende letpiskede 
fløde og vend det forsigtigt sammen. Fordel solbærmoussen over den 
nederste bund i formen. Placér en lagkagebund ovenpå.

Fortsættes på næste side ...

Lagkagebunde
75 g smør
½ polynesisk vaniljestang
150 g lyst rørsukker
3 æg (str. M)
1½ dl kærnemælk
170 g hvedemel
2 tsk bagepulver
2 økologiske limefrugter

Solbærmousse
3 blade husblas
½ polynesisk vaniljestang
80 g lyst rørsukker
120 g solbær (eller f.eks. blåbær)
2½ dl piskefløde

Jordbærmousse
4 blade husblas
150 g friske jordbær
50 g lyst rørsukker
1 økologisk lime, saft og skal
1 dl cremefraiche 18 %
2 dl piskefløde

Luksussmørcreme
6 pasteuriserede æggehvider
250 g hvidt sukker
300 g blødt smør

Pynt
frysetørrede bær
knuste marengskys
forskelligt sukkerpynt

12 PERS.
SVÆRHEDSGRAD: SVÆR
ARBEJDSTID: 1 TIME 15 MIN.
BAGETID: 40-45 MIN.
KØLETID: MINDST 3 TIMER

KAGEKARMA: LAG LAG LAG232





“Hvem elsker ikke 
hindbærsnitter? 

Jeg gør i hvert fa
ld. Og i denne udg

ave 

er hindbærrene uds
kiftet med søde, 

syrlige danske rab
arber, som efter m

in 

mening er noget af
 det fineste, vi ha

r at 

byde på fra den da
nske jord. 

Smagen er fortryll
ende.”



Rabarbersnitter
Rabarbermarmelade: Rens rabarberne grundigt og skær dem i små 
tern. Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab nænsomt kornene 
ud. Mas kornene sammen med en smule af sukkeret. Kom rabarber, 
vaniljesukker, den tomme vaniljestang, syltesukker, stjerneanis og 
citronsaft i en gryde og lad det simre i ca. 10-15 minutter, til det 
er tyknet. Sæt derefter marmeladen til afkøling. Fisk den tomme 
vaniljestang og stjerneanis op og kassér dem.

Mørdejsbunde: Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab 
nænsomt kornene ud. Mas kornene sammen med lidt af flormelissen. 
Smuldr vaniljesukker, flormelis, blødt smør, hvedemel, mandelmel og 
bagepulver mellem fingrene, til det minder om brødkrummer. Saml 
dejen med lidt vand. Stop med at ælte dejen, så snart den er ensartet 
og glat. Tryk dejen lidt flad, dæk den til med husholdningsfilm og 
kom den i køleskabet i 30 minutter. 

Rul dejen ud i lidt mel til en tykkelse på ca. 3-4 mm. Sørg for hele 
tiden at flytte lidt på mørdejen under udrulning for at undgå, at den 
sætter sig fast på bordet. Skær den til, så du har to rektangulære 
bunde på ca. 10 x 30 cm. Placér bundene på bageplader beklædt med 
bagepapir og bag dem ved 180 grader varmluft i ca. 10-12 minutter, 
til de er meget let gyldne. Hellere lidt for lyse end for mørke, når 
det gælder disse rabarbersnitter. Køl bundene af. Læg de to bunde 
sammen med en tilpas mængde rabarbermarmelade. 

Glasur: Rør en tyk glasur af flormelis og kogende vand. Fordel 
glasuren pænt oven på kagen og drys straks med tivolikrymmel. Når 
glasur og marmelade har sat sig godt, skærer du kagen i 8 mindre 
snitter. Personligt synes jeg, at rabarbersnitterne er bedst, når de har 
været på køl i mindst et døgn. 

Rabarbermarmelade
200 g rabarberstokke
½ polynesisk vaniljestang
200 g syltesukker
2 stjerneanis
½ citron, saften

Mørdejsbunde
½ polynesisk vaniljestang
70 g flormelis
125 g blødt smør
200 g hvedemel
30 g mandelmel
½ tsk bagepulver
3-4 spsk vand

I øvrigt
250 g flormelis
3-4 spsk kogende vand
2 spsk tivolikrymmel

8 STK.
SVÆRHEDSGRAD: LET
ARBEJDSTID: 40 MIN.
BAGETID: 9-10 MIN.

KAGEKARMA: MINI 255



“Disse donuts er l
ette og luftige i 

krummen. 

De er en fryd for 
ganen og på ingen 

måde fede 

og tunge, som donu
ts ellers godt kan

 være.

De har virkelig ga
vn af at langtidsh

æve, og 

jeg kan kun anbefa
le, at du giver di

g i kast 

med opskriften.” 



Donuts 
med chokolade

Dag 1: Lun mælken og rør gæren ud heri. Smelt smørret og rør det i 
gærblandingen sammen med sukker og æg – fortsæt med at røre, til 
det er en helt ensartet masse. Kom det op i en røremaskine og tilsæt 
mel og salt lidt efter lidt, mens maskinen kører på medium hastighed. 
Skrab siderne rene for mel et par gange. Lad dejen ælte på maskinen 
i ca. 10 minutter. Vend dejen i en smule smagsneutral olie i skålen og 
dæk den til med husholdningsfilm. Lad den stå i køleskabet natten 
over (ca. 8 timer). 

Dag 2: Strø mel på en bordplade og vip dejen ud på melet. Rul den ud 
til en tykkelse på 1-2 cm. Udstik 16 donutringe på ca. 8 cm i diameter 
med et hul i midten på ca. 2 cm. Brug enten glas eller udstikkere til 
formålet. Lad dine donuts hæve på bordpladen under et viskestykke i 
1 god times tid. 

Stegning: Fyld en mellemstor gryde med 1 liter vegetabilsk olie, der 
egner sig til friturestegning. Olien skal være rygende varm, inden 
kagerne kan steges heri. Placér 2-3 donuts ad gangen i gryden og brug 
en hulske til at vende dem. Lad dem stege i et par minutter, til de er 
godt gyldne, tag dem op og dryp dem af for overskydende fedstof på 
et stykke køkkenrulle. Fortsæt, til alle kagerne er stegte. Tip: De skal 
være lidt mørkere, end man lige tror. Er de for lyse, vil de være ubagte 
i midten.

Chokoladeganache: Hak chokoladen groft og kom den i en dyb 
skål. Varm fløden op til lige under kogepunktet, hæld den over den 
hakkede chokolade, vent 1 minuts tid og rør så forsigtigt ganachen 
blank. Dyp dine donuts i ganachen, så den ene side dækkes med 
chokoladeovertræk. Drys med krymmel. 

Donuts
2½ dl sødmælk
10 g gær
125 g smør
80 g sukker
2 æg (str. M)
500-600 g hvedemel
1 tsk fint salt

Stegning
1 liter vegetabilsk olie til stegning

Chokoladeganache
100 g god mørk chokolade
1 dl piskefløde

Pynt
farverigt krymmel

16 STK.
SVÆRHEDSGRAD: LET
ARBEJDSTID: 1 TIME
HÆVETID: 8 TIMER
STEGNING: CA. 25 MIN.

KAGEKARMA: MINI 267
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