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Forord
Østrig er et slaraffenland for alle, der elsker kager og tærter. Kagerne er omdrejnings-
punktet i Wiens konditorier og i landets kaffe- og kagekultur inden for hjemmets fire væg-
ge – overdådige eksemplarer, så høje som muligt, fyldt med creme og flødeskum. Jeg må 
indrømme, at jeg allerede som barn distancerede mig noget fra disse søde ekstravagan-
cer. Efterhånden var jeg temmelig sikker på, at kager og tærter ikke var noget for mig.

Det ændrede sig straks, da Madame Fourneret serverede sin Tarte au citron for mig i sit 
franske gæstgiveri: et stykke ren poesi af en flad sprød dej med citronfyld. Sådan be-
gyndte min lidenskab for de flade kager. På mine rejser i Frankrig, Italien, USA – og også 
i Østrig – blev min horisont udvidet. Mange veninder og venner har betroet mig deres 
bedste opskrifter. Clara Monti har gennemstøvet sin italienske families gamle kogebø-
ger og afsløret flere hemmeligheder for mig. Paul Prader har bidraget med nogle af sine 
yndlingskager.

Bogen her er et tværsnit af denne samling opskrifter. Et lille kritisk team har prøvesmagt 
alle kagerne og valgt de bedste ud. Du får mørdejs- og skærekager, saftige, cremede, 
sprøde, søde og salte, lette og mere fyldige kager, tærter, crostates og galettes. De fleste 
kan laves hurtigt og nemt, nogle af dem kræver lidt mere flair og øvelse. Fælles for dem 
alle er, at de er flade. Her borger det for kvaliteten og betyder ikke, at de er mislykkede.

Lad dig indføre i de flade kagers verden, og kast dig også ud i nye spændende kage-
opskrifter, der måske udfordrer din vante smag. Traditionen med at få et stykke kage til 
eftermiddagskaffen er ret ukendt i de lande, hvor opskrifterne hovedsageligt kommer fra. 
Her er de som i Frankrig kronen på værket i en god menu, eller de er de sprøde lækker-
biskner, der serveres til en kop espresso, et glas vin eller en grappa, eller de er som i 
USA del af et traditionelt festmåltid. Og så er der de tyske flade bradepandekager med 
sæsonens frugter, der kan nydes af et større selskab i alle aldre. Det er bestemt også lige 
noget for børnene, at kagerne ikke er for massive og smager af frugt!

Mange af opskrifterne giver mulighed for at variere kagerne kreativt efter egen smag. Bo-
gen kommer også flere steder med forslag til variationer. God fornøjelse og velbekomme!
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tilberedning 30 min. | afkøling 30 min. | bagetid 40 min. | pr. stk. (til 12) ca. 360 kcal  

Amarettikage 

TIL EN SPRINGFORM PÅ   

26-28 CM I DIAMETER 

BUND

250 g hvedemel
1! tsk bagepulver
100 g blødt smør
80 g sukker
2 æg
salt

FYLD
200 g Amaretti (ital. mandel-

makroner)
" dl rom
2 æg
100 g malede mandler
2-3 spsk hindbærmarmelade

DESUDEN
smør til formen
mel til at drysse på arbejdsflade

Til bunden æltes mel og bagepulver med smuldret smør, sukker, æg og en 
smule salt hurtigt sammen til en jævn dej. Dæk den med plastfilm, og stil den 
til afkøling i køleskabet i 30 min. Hvis dejen klister, skal den stå længere tid til 
afkøling.

Forvarm ovnen til 180°, og smør formen. Rul dejen tyndt ud på den meldrysse-
de arbejdsflade (eller mellem to lag bagepapir), dæk formen med den, og træk 
den 3-4 cm op langs kanten. Stik dejen flere steder med en gaffel.

Til fyldet kommes Amarettierne i en skål, og de dryppes med rom. Pisk æg og 
sukker sammen, til det bliver hvidt og cremet, rør de malede mandler i.

Fordel marmeladen på bunden, og hæld Amarettierne over. Kom ægge-man-
del-massen over, og jævn den ud. Buk dejkanten løst hen over fyldet uden at 
trykke den ned. Bag kagen 40 min. midt i ovnen (varmluft 160°).

TIP  Dryp først Amarettierne kort tid før brug, og lad være med at gennemvæde 
dem, så bliver de for bløde.
Mandelmassen bliver ekstra lækker, hvis man rister de hele mandler 10 min. 
på en bageplade i ovnen på 180°, før man maler dem fint. 






