Her finder du opskrifter på alle mulige lækre sager: kiks og
småkager, tærter og lagkager, muffins og brownies - fra
chokoladekage til frugt-krummekage.
Hver opskrift er gennemtestet tre gange, så resultatet første gang og
hver gang bliver vellykket.

Atelier

ISBN 978-87-7857-713-9

Skønne kager

Bag en lækker kage til en fødselsdag eller en anden særlig lejlighed.

Skønne
kager

Opskrifter til alle lejligheder

Skønne kager

Skønne kager

Atelier

First published in United Kingdom in 2006 by
Collins & Brown Limited
An imprint of Anova Books Company Ltd.
Copyright © The National Magazine Company Limited and
Collins & Brown Ltd 2006
Copyright ©Forlaget Atelier, København 2007,
Alle rettigheder forbeholdt
Oversat af Merete Klinkvort
ISBN 978-87-7857-713-9
‘

Se alle bøgerne på

www.atelier.dk

INDLEDNING
Indledning

Klassiske kager
Chokoladekager
Ostekager
Lækkert til teen/kaffen
Frugtfrådserier

6

18
38
60
76
98

Tærter og lagkager
Kiks og småkager
Festlige kager

114
128
144

Indeks

158

Indledning
Hjemme hos min bedstemor blev der bagt hver uge. Hver fredag bagte hun ikke bare
én kage, men adskillige og opbevarede dem indpakket i papir i en kagedåse. Det var
ikke, fordi min bedstefar havde en umættelig appetit - hun ville bare være forberedt på
uventede gæster. Netop derfor elskede jeg at komme der, og det er vel ingen stor
overraskelse, at jeg er vokset op i fuld forvisning om, at jeg er født med en sød tand.
Denne inspirerende bog er fuld af ideer, du kan prøve og nyde - lige fra te eller kaffe
tilbehør og chokoladekager til specielle festkager. Alle opskrifter er testet 3 gange, så
uanset lejligheden virker de hver gang. Min favorit er citronkernebrød - du finder nok
også hurtigt din favorit. God fornøjelse!

Emma Marsden
Redaktør

Til venstre: Italiensk iskage, side 157

Bagning
Hemmeligheden ved vellykket bagning er at bruge ingredienser i god kvalitet i den rigtige temperatur
og de rigtige mål - ved hjælp af vægt og måleskeer - og at følge opskriften til punkt og prikke. Afvej
alle ingredienserne inden du begynder, og brug kun et mål, aldrig en kombination. Sørg for at have
de rigtige bageforme - den størrelse, der er angivet i opskriften, henviser til grundmålet - og for formen
ordentligt med papir, når det er nødvendigt. Lad ovnen varme op i mindst 15 minutter til den korrekte
temperatur.
.

Ingredienser
Usaltet smør i fed og cremet konsistens og smag giver bedst resultat i de
fleste opskrifter. Man kan erstatte med margarine mange steder, men det
smager ikke nær så godt, og fedtfattige produkter med højt vandindhold
er uegnede.Til de fleste kageopskrifter skal fedtstoffet have rumtemperatur.
Om nødvendigt kan det blødgøres forsigtigt i mikroovn.
Æg skal også have rumtemperatur. Hvis de kommer lige fra
køleskabet, er der større risiko for, at kageblandingen skiller. Og brug den
rigtige størrelse - hvis der ikke står andet, bruges der mellemstore æg i alle
opskrifter her i bogen.
Generelt bruges der gyldent rørsukker til kager, men det kan
erstattes af lyst eller mørkt muscovado-sukker for at give en særlig fyldig
smag og farve.
Der er brugt hvidt mel tilsat bagepulver i de fleste kageopskrifter,
hvor forholdet er 1 tsk bagepulver til 100 g mel, hvor imod der er brugt
hvidt mel til kiks og småkager.Almindeligt grahamsmel kan også bruges,
så bliver resultatet mørkere og tungere og smagen mere nøddeagtig. Halvt
hvidt og halvt grahamsmel er en god mellemting, hvis du gerne vil have
flere fibre. Hvis du sigter melet inden brug, hælder du blot skallerne oven
i skålen bagefter.
Tjek at alle ingredienser fra køkkenskabet - nødder, tørret frugt,
ekstrakter, krydderier - ikke har overskredet sidste brugsdato.

Bageredskaber
Der skal ikke meget til af specielt kage-bagningsudstyr til vores opskrifter,
kun vægt, skeer, skåle etc. Men en elpisker er meget nyttig og en stor
lettelse, og hvis du bager jævnligt, vil en elektrisk køkkenmaskine være en
god investering. En køkkenmaskine er perfekt til at blande fedtstof og
mel - til scones, kiks og den slags.
Kagedåser i god kvalitet er helt nødvendige, og slip-let bageforme
er særlig gode. Bagepapir skal du også bruge. Brug store stykker, så du
slipper for at bage i mange afdelinger.

8

Skønne kager

Bagning
Kagedej skal bages, så snart man har lavet den, da hævemidlerne begynder
at virke med det samme. Når først kagen står i ovnen, må man modstå
fristelsen til at åbne ovndøren - en pludselig kold luft vil få en halvbagt
kage til at falde sammen.Vent til tiden næsten er gået, før du tester. Hvis
kagen bliver brun for hurtigt, dækkes den løst med et stykke fedttæt papir
mod slutningen af bagetiden.
Bortset fra meget lette sandkager skal alle kager stå i formen i 510 minutter efter bagning, så de bliver faste. Kiks, som har højt
sukkerindhold, forekommer meget bløde efter bagning. De skal også stå
på pladen i et par minutter, inden de sættes på rist.

Opbevaring
Med undtagelse af kraftige frugtkager og ingefærkager er de fleste kiks og
kager allerbedst, lige når de er bagt. Hvis de absolut skal opbevares, så brug
en kagedåse eller en stor plastikbeholder. Sørg for, at kagen er helt kold,
inden du kommer den i dåsen. Hvis dåsen ikke er stor nok, pakkes kagen
ind i dobbelt lag fedttæt smørrebrødspapir; fold sølvfolie udenom. Undgå
at frugtkager kommer i direkte kontakt med folien; frugten kan danne
kemisk forbindelse med folien. Kiks må aldrig opbevares i samme dåse
som kager og helst ikke sammen med andre slags kiks, da de hurtigt bliver
bløde og opsuger smagen af andre ting.
De fleste kager, især sandkager, er gode at fryse og helst inden de
fyldes og pyntes. Hvis du fryser en færdigbagt kage, så frys den ind først,
som den er og læg den bagefter i en fast beholder.

Hvad nu, hvis det mislykkes?
Desværre kan man ikke altid vide, hvorfor en kage ikke bliver som
forventet. Her er nogle mulige årsager:
En tung, tæt konsistens kan være resultatet af for meget væske,
for lidt hævemiddel eller uvirksomt hævemiddel, som evt. er over sidste
brugsdato. Det kan også skyldes, at blandingen er skilt under
tilberedningen, eller at melet foldes for voldsomt.
En revnet top på overfladen ser man ofte, hvis ovnen er for varm
eller kagen stilles for langt oppe i ovnen. Det kan også skyldes for lidt
væske eller en for lille form.
Hvis kagen synker sammen på midten, er det mest sandsynligt,
fordi ovndøren har været åbnet for tidligt. Det kan også være, fordi
ingredienserne ikke er vejet korrekt af, eller fordi formen har en forkert
størrelse.
Nedsunket frugt i en frugtkage får man, hvis dejen er for blød
til at holde vægten af frugten. Det sker let, hvis frugten er for klæbrig
eller våd.
Hvis kagen er tung, kan der være for meget væske eller for lidt
hævemiddel i, eller fedtstof og sukker er ikke rørt tilstrækkeligt blødt.
Indledning
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Teknikker til forberedelse
Vellykket bagning er til en vis grad afhængig af gode bageteknikker, altså hvordan man forer og fylder
formen, pisker dejen, folder den etc.

Sådan fores en rund form

Sådan forberedes formen
Til de fleste kager er det nødvendigt at fore formen med fedttæt papir
eller specielt bagepapir. Kager, der særligt nemt brænder på, f.eks.
roulader og marengs, beskyttes bedst med bagepapir. Hvis en kageform
skal drysses med mel efter, at den er smurt, så drys lidt mel i den forede
og smurte form og bank og vip den, så melet fordeles jævnt, og hæld det
overskydende mel ud.

Sådan fores en rund form
Stil formen på et stykke fedttæt papir og tegn udenom den. Klip cirklen
ud lige indenfor stregen. Klip en strimmel på ca. 2 cm bredere end
formens dybde. Fold nederste kant 1 cm og klip ind fra kanten til folden
med 2,5 cm afstand hele vejen hen. Smør formen. Anbring strimlen
rundt langs kanten af formen med indsnittene nederst. Læg papircirklen
i og smør alt papiret.

Sådan fores en firkantet form
Klip en firkant af fedttæt papir lidt mindre end bunden af formen. Til
siderne klippes strimler omkring 2 cm bredere end formens dybde. Fold
den nederste kant 1 cm op. Smør formen. Lav et klip fra kanten af papiret
til folden og pres det ned i et hjørne. Fortsæt med at tilpasse papiret i
formen ved at klippe ved hvert hjørne. Læg papirfirkanten ned i bunden
af formen og smør alt papiret.

Sådan fores en flad bageform
Smør bund og sider. Klip en firkant af fedttæt papir 7 cm bredere og
længere end formen. Pres papiret ned i formen og klip det i hjørnerne
og fold. Smør papiret.

Sådan fores en brødform
Smør formen. Klip en strimmel fedttæt papir så lang som formen og
bred nok til at dække bunden og de lange sider. Pres papiret ned i
formen. Klip endnu en strimmel i formens bredde og lang nok til at
dække bund og ender. Smør papiret.

Sådan indpakkes en form
Det forhindrer, at en frugtkage får for meget varme udefra. For først
indersiden, og klip så en dobbelt, tyk strimmel, der kan nå rundt om
formen plus 2,5 cm. Fold papiret om formen og bind med snor.
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Bageteknikker
Følgende trinvise vejledning gælder for mange af opskrifterne.

Crememetoden

Crememetoden

1. Pisk det bløde smør og sukker lyst og luftigt og meget let i
konsistensen. Brug elpisker eller pisk energisk med en træske.
2. Pisk æggene med elpisker eller træske lidt ad gangen og pisk godt
efter hver tilsætning. For at undgå, at det skiller, kan man komme
lidt af det afmålte mel i sammen med æggene.
3. Sigt melet i den cremede blanding, og hold sigten højt, så der kommer
masser af luft med. Brug en stor metalske eller palet til forsigtigt at
folde melet ind, idet du skærer og folder i blandingen i ottetaller.
Kokkens tip: Hvis blandingen er for fast til at folde melet i, tilsættes lidt
mælk. Når melet er indarbejdet, skal blandingen falde frit fra skeen, når man
banker den let mod siden af skålen.

Piskemetoden

Piskemetoden

1. Kom æg og sukker i en stor, ildfast skål og anbring den i en gryde
med kogende vand. Pisk til blandingen er tyk nok til at efterlade et
spor, når man løfter piskeriset op af skålen. Fjern skålen fra varmen
og fortsæt med at piske i ca. 5 minutter eller til den er afkølet.
2. Sigt halvdelen af melet over blandingen. Med en stor metalske skæres
og foldes melet forsigtigt i den piskede blanding. Sigt resten af melet
i blandingen og fold den let, til den er blandet ganske let. Bland ikke
for meget, så mister den svampede blanding sin fylde.

Sandkage
Denne dej laves med piskemetoden, men med smeltet smør tilsat
sammen med melet. Smørret skal afkøles i begyndelsen og være lidt
tykt, ellers er det svært at få til at hænge sammen.
Når halvdelen af melet er foldet ind i blandingen, hælder man
gradvist det smeltede, afkølede smør i langs kanten. Sigt resten af melet
over skålen og fold så forsigtigt som muligt.

Indledning
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