Tina Dalbøge

Uspiselige lækkerier
af almindelige, billige hverdagsting

Tina Dalbøges e-bog:

Uspiselige lækkerier

© 2012 forlaget LOOKmyBOOK
Idé, modeller og tekst: Tina Dalbøge
Grafisk design: Trine Hamborg Larsen
Forlagsredaktion: Tina Dalbøge
ISBN 9788799264698
Tina Dalbøges e-bøger:
Små kreative pilfingre
Små kreative pilfingre - påske
Personlige pengegaver
Brugskunst af paprør
Skåle & skærme
Uspiselige lækkerier
Vattede påskeæg
Påske påfund
Farlige fjæs
Farverigt julepynt
Cool julepynt
Hyggeligt julepynt
Kreative kastanjer
Hallovatween
Grydesvampe & vaskeklude
Tefiltre & bagepapir
Ståltråd & ledninger
Trylledej
Sæbespåner
Kartofler, frugt & grønt
Paprør & vat
Derfor blev vi kreative
Tina Dalbøges fysiske bøger:
Førstehjælp til fantasien
Tidens T-shirts
Skaller og skræller

Tina Dalbøge holder kurser, workshops, foredrag og events.
Få mere information på Tina Dalbøges blog med kreative påfund.
Se mere om Tina Dalbøges udgivelser her.
Print og kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner
og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden
for de rammer der er indgået i aftalen.
Videresendelse eller gengivelse af denne e-bog eller dele
deraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.
© Alle rettigheder forbeholdes.
2
© Tina Dalbøge · www.tinadalboge.dk

Indhold
Materialer.................................. 5

Kager der smager.................23

Opskrifter.................................. 6

Vældige vafler........................26

Bittesmå lagkager................... 7

Velsmagende vafler..............30

Luksus lagkage......................12

Fristende flødeboller............33

Othello bombe......................17

Fem flade flødeboller...........36

Delikate cupcakes.................20

Mikro-maxi-måder...............39

3
© Tina Dalbøge · www.tinadalboge.dk

Velbekomme...
Uspiselige lækkerier… En lidt spøjs titel bestående af et negativt ord kombineret med et meget
positivt ord. Ordspillet skulle gerne gøre det klart for enhver, at det her ikke er en helt almindelig kogebog. Som så mange gange før, kom idéerne til bogen pludselig ned i hovedet på mig en
meget tidlig morgen. Egentlig var hovedet fyldt med alt muligt andet, men da jeg tydeligt kunne
ligge der i sengen og forestille mig hvor søde mini-lagkagerne og de andre fristelser kunne blive,
så var der jo ikke andet at gøre end at stå op og tegne de billeder, jeg på forunderligvis havde
fået serveret inde i hovedet. Nu håber jeg, at den måde, du får lækkerierne serveret på, kan inspirere dig, så du heller ikke kan lave være med at gå i gang. Måske får du en idé til en sangskjuler, til en indbydelse, til bordpynt eller til at lave lækre lege-kager sammen med en lille bagermester.
Rigtig god appetit på det hele – og dejlig skaberglæde.

Du kan altid finde masser af idéer på min blog
www.tinadalboge.dk - der er ogen en idébank
som du kan se ved at klikke her.
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Materialer
Lækkerierne her i bogen er lavet ud af de her
helt almindelige, billige hverdagsting.
Vat
Vatrondeller
Sæbespåner
Sovsekulør
Maling
Hvid lim
Vand
Tapetklister
Hvedemel
Kokosmel
Kartoffelmel

Salt
Bagepulver
Kaffefiltre
Bølgepap
Krymmel
Mariekiks
Perler
Grydesvampe
Karton
Knappenåle
Fødselsdagslys
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Opskrifter
Melklister:
2½ dl vand
2 dl hvedemel
Hvid glasur:
2 dl vand + 1 dl hvid lim
eller 3 dl tapetklister
2,5 dl. kartoffelmel
Brun glasur/
chokoladeovertræk:
1 dl kartoffelmel
1 dl hvedemel
1 dl vand
1 spsk. sovsekulør el. brun maling

Trylledej til en lagkagebund:
2 dl hvedemel
1 dl salt fint el. groft
1 dl vand
1 stor tsk. bagepulver
Sæbeskum, der ligner flødeskum:
1 ½ dl varmt vand
2 ½ dl sæbespåner
Piskes med en elpisker i 3-5 minutter
Sæbe, der kan formes:
3/4 dl varmt vand
2 ½ dl sæbespåner
Pisk med elpisker med dejkroge på
OBS! Sæbespåner kan ikke tåle frost!
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