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Elenóra
bakar
Elenóra Rós Georgesdóttir sló heldur
betur í gegn í fyrra með bók sinni
BAKAÐ með Elenóru sem seldist í
bílförmum og fékk örgustu andstæðinga eldhúsverka til að henda í
súrdeig og annað gúmmelaði. Við
fengum Elenóru til að baka fyrir okkur
nokkrar ómótstæðilegar smákökur
sem hún gerði og gott betur.

Bismark-súkkulaðibitakökur
Piparmintujólastafir minna
mig alltaf ótrúlega mikið á
jólin. Þessar smákökur
gerði ég fyrst fyrir jólin
2020. Ég var þá að reyna
að búa til nýjar smákökur
og lagði höfuðið í bleyti um
hvað gæti verið gott í smáköku sem væri jólalegt og
var ekki lengi að detta bismark-bragðið í hug. Þegar
ég var lítil var líka alltaf til
bismark-brjóstsykur í skál
heima hjá bestu vinkonu
minni um jólin og ég elskaði að sitja við eldhúsborðið, nýkomin inn úr
snjónum og fá mér ristað
brauð, heitt kakó og enda á
einum bismark-brjóstsykri.
Þessar smákökur eru ótrúlega bragðgóðar, jólalegar
og öðruvísi. Þær eru fullkomnar með ískaldri mjólk
og ótrúlega gott að njóta
þeirra yfir góðri jólamynd
með þeim sem manni þykir
vænt um.

56 g smjör við stofuhita
1 egg
180 g hveiti
40 g kakó
100 g sykur
70 g púðursykur
6 g vanilla
2 g sjávarsalt
3 g matarsódi
100 g hvítir súkkkulaðidropar
100 g dökkt súkkulaði
70 g bismark-brjóstsykur
Skreyting:
1 poki bismarkbrjóstsykur
200-300 g hvítt súkkulaði

Ó Hrærið saman smjör,
sykur og púðursykur þar til
blandan er orðin létt og
ljós.
Ó Bætið vanillunni saman
við og hrærið þar til hún er
komin alveg saman við.
Ó Skafið niður hliðarnar og
bætið svo egginu saman
við og hrærið þar til eggið
er komið saman við blönduna og stoppið þá strax.
Ó Í annarri skál hrærið þið
saman öllum blautefnunum og þurrefnunum
sem eftir eru.
Ó Blandið saman sykurblöndunni og þurrefna- og
blautefnablöndunni og
hrærið saman þar til þetta
er komið alveg saman,
passið að ofvinna deigið
ekki hér.
Ó Bætið súkkulaðinu og
jólastöfunum saman við
deigið.
Ó Setjið plastfilmu yfir
skálina og kælið deigið í
30-60 mínútur.
Ó Forhitið ofninn í 170°C
blástur.
Ó Rúllið deiginu í lengju og
skerið hana í 12 jafnstóra
bita. Rúllið bitunum í kúlur
og setjið kúlurnar á pappírsklædda bökunarplötu.
Ó Bakið í 10-12 mínútur
eða þar til þær eru gullinbrúnar. Passið að ofbaka
þær ekki, þær líta kannski
ekki út fyrir að vera tilbúnar
en eru það líklegast.
Ó Bræðið hvítt súkkulaði
og brjótið bismark-brjóstsykurinn.
Ó Dýfið kökunni í hvítt
súkkulaði og dreifið bismark yfir.

Fyrir kröfuharða bakara

Callebaut súkkulaði

1.099 kr/pk
Dumle-smákökur
Þetta eru smákökur fyrir sælkerana. Þær eru stökkar að utan, mjúkar í miðjunni og karamellan svoleiðis bráðnar uppi í manni. Þessar smákökur eiga
ekki eftir að valda neinum vonbrigðum enda ólýsanlega góðar.

500 g smákökudeig frá Hagkaup
1 poki Dumle-karamellur
Ó Forhitið ofninn í 170° C.
Ó Skiptið súkkulaðibitakökudeiginu niður í 30 jafnstórar kúlur.
Ó Skerið karamellur í tvennt.
Ó Fletjið hverja deigkúlu út, setjið einn karamellubita inn í og lokið karamelluna inni í deiginu svo aftur myndist kúla.
Ó Setjið á pappírsklædda bökunarplötu.
Ó Bakið í 9-12 mínútur.
Ó Um leið og þær koma út úr ofninum setjið þið heila karamellu ofan á
hverja smáköku.
Ó Leyfið þeim að kólna og berið fram.
Forsíðumyndina tók Kristinn Magnússon
Útgefandi Árvakur
Umsjón og skrif Þóra Kolbrá Sigurðardóttir thora@mbl.is, Ljósmyndir Kristinn Magnússon kristinnm@mbl.is Stíllisti: Elva Hrund Ágústsdóttir
Förðun: Sóley Ólöf Rún Guðmarsdóttir
Auglýsingar Jón Kristinn Jónasson jonkr@mbl.is Prentun Landsprent efh.
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Einfaldar smákökur
með pekanhnetum
og karamellukurli
Smákökur gerast ekki einfaldari en þessar. Þessar eru hugsaðar
fyrir mömmuna sem á mörg börn, stórt heimili, vinnur langa vinnudaga og hefur lítinn sem engan tíma til að standa í eldhúsinu í
marga klukkutíma og baka en vill samt hafa gómsætar smákökur á
boðstólum fyrir sig og sína. Þessar eru einnig ótrúlega hentugar til
að gera með börnunum sem hafa litla þolinmæði en langar samt
að baka því þær taka í alvöru enga stund. Þetta eru einfaldar kökur
sem ég skal lofa ykkur að fara frábærlega með heitu kakói með
nóg af rjóma.

500 g súkkulaðibitakökudeig frá Hagkaup
100 g pekanhnetur
150 g karamellukurl frá Nóa-Síríusi
Ó Forhitið ofninn í 170°C.
Ó Saxið pekanhneturnar.
Ó Setjið deigið í hrærivélarskál og bætið pekanhnetunum og karamellukurlinu saman við og hnoðið þessu saman þar til allt er komið
vel saman og deigið er orðið fínt.
Ó Skiptið deiginu þá í 30-40 jafnstórar kúlur.
Ó Setjið á pappírsklædda bökunarplötu.
Ó Bakið í 8-10 mínútur.
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Smákökusamlokur

500 g smákökudeig frá Hagkaup með
sterkum djúpum
200 g flórsykur
200 g smjör
100-150 g rjómi
1 poki Nóa lakkríspiparperlur

Þessar smákökur minna soldið á nútímalegri útgáfu
af mömmukökum sem við ættum öll að þekkja. Þær
eru ótrúlega djúsí og svoleiðis leika við bragðlaukana. Ég get lofað ykkur því að það verður enginn
svekktur ef þið berið þessar fram í jólakaffiboðinu.
Þær eru einnig ótrúlega einfaldar en svo fallegar að
það lítur út eins og maður hafi eytt mörgum klukkustundum í að búa þær til.

Ó Forhitið ofninn í 170°C.
Ó Skiptið deiginu niður í 20 jafnstórar kúlur.
Ó Setjið á pappírsklædda bökunarplötu.
Ó Bakið í 10 mínútur eða þar til endarnir eru að
verða stökkir og miðjan er enn mjúk.
Ó Bræðið saman rjóma og piparperlurnar.
Ó Þeytið smjör í nokkrar mínútur eða þar til það
verður létt og ljóst.
Ó Bætið flórsykrinum saman við og þeytið áfram í
nokkrar mínútur.
Ó Bætið lakkrísblöndunni út í kremið og þeytið þar til
kremið er orðið létt og ljóst og allt er komið vel saman.
Ó Finnið samstæðar kökur, setjið krem á aðra þeirra,
ég sprautaði kreminu á með fallegum sprautustút en
hér er algjörlega frjáls aðferð, setjið næstu smáköku
ofan á kremið og myndið samloku. Gerið þetta síðan
koll af kolli þar til þær eru allar tilbúnar.

Lakkrístoppar
Lakkrístoppar eru eitthvað sem allir Íslendingar ættu að
þekkja. Þeir eru algjör jólaklassík og voru alltaf til bæði
heima hjá mér og öllum sem ég heimsótti í kringum jólin
þegar ég var barn. Það er fljótlegt og auðvelt að búa þá
til og dásamlegt að bjóða þá fram með kaffi þegar einhver kemur við í heimsókn, krökkum finnst dásamlegt
að koma heim og fá sér einn lakkrístopp eftir kaldan
skóladag í desember og þá tala ég af reynslu en einnig
er notalegt að fá sér lakkrístoppa yfir góðri jólamynd
eða í hvaða aðstæðum sem er. Það skemmtilega við
lakkrístoppa er að fjölskyldan getur hjálpast að og gert
þá saman þar sem þeir eru afar auðveldir að búa til en
einnig er hægt að skipta lakkrískurlinu út fyrir t.d. karamellukurl og þá erum við komin með glænýja tegund en
erum samt ekkert að flækja málin.

MOON jólasörur
með suðu- eða rjómasúkkulaði, 25 stk

4.975 kr/pk
199 kr/stk

3 eggjahvítur
200 g púðursykur
100 g Síríus rjómasúkkulaði
150 g Nóa lakkrískurl
Ó Kveikið á ofninum og stillið á 150°C.
Ó Þeytið eggjahvíturnar í nokkrar mínútur þar til þær eru
farnar að freyða og bætið þá sykrinum hægt og rólega
út í og þeytið þar til eggjahvíturnar eru stífþeyttar.
Ó Bætið súkkulaðinu og lakkrískurlinu út í og blandið
varlega saman við með sleikju.
Ó Takið bökunarplötu og setjið bökunarpappír á hann.
Ó Notið skeiðar til þess að setja toppana á pappírinn og
passið að hafa ágætispláss á milli þar sem topparnir
stækka í ofninum.
Ó Bakið í 15-20 mín.

Vetrarlegar smákökur með
appelsínu og kókos
Þegar ég fæ hugmyndir að einhverju til þess að baka þá er yfirleitt einhver
minning, tilfinning eða manneskja á bak við hugmyndina. Ég er algjör
nautnaseggur þegar kemur að mat og því mikil innlifun í öllu sem tengist
mat hjá mér. Þessi kaka minnir mig ótrúlega á tvo menn í mínu lífi sem
skipta mig ótrúlega miklu máli, annar þeirra elskar ekkert eins og hann elskar appelsínusúkkulaði
og hinn myndi helst
vilja hafa kókos í öllu
sem hann borðar. Þær
eru svo góðar, ótrúlega einfaldar og jólalegar. Þær yrðu ótrúlega góðar með
ískaldri mjólk eða
jafnvel irish coffee. Ég
skal líka lofa ykkur því
að allar ömmur og allir
afar myndu elska þessar og því tilvalið að baka þessar og færa eldra fólkinu
sem maður elskar.

500 g súkkulaðibitakökudeig frá Hagkaup
100 g kókos
150 g appelsínusúkkulaði með karamellukurli frá Nóa Siríus –
saxað smátt
Ó Forhitið ofninn í 170°C.
Ó Saxið súkkulaðið smátt.
Ó Setjið deigið í hrærivélaskál og bætið kókosnum og 150 g af söxuðuðu
súkkulaðinu saman við og hnoðið þessu saman þar til allt er komið vel saman og deigið er orðið fínt.
Ó Skiptið deiginu þá í 30-40 jafnstórar kúlur.
Ó Bakið í 8-10 mínútur.
Ó Bræðið 150 g af appelsínusúkkulaðinu og dreifið yfir kökurnar ásamt
smá kókos.
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Aðventugóðgæti
Guðrúnar

Súkkulaðibitakökur
með perlum &
hvítu súkkulaði
Smákökur eru svo skemmtilegar að því leyti til að það er
endalaust hægt að leika sér með þær. Nota ólíkt súkkulaði, bæta í þær kakó eða hnetum – möguleikarnir eru
endalausir. Að þessu sinni nota ég einnig Royalbúðingsduft í kökurnar en það gerir þær alveg einstaklega ljúffengar en búðingsduft er oft svona leynihráefni í mörgum uppskriftum að smákökum og hefðbundnum kökum.
Það er einnig hægt að leika sér með það og prufa
súkkulaðibúðing eða jafnvel karamellu í þessari uppskrift.
Búðingsduftið gerir það að verkum að ekki þarf að láta
deigið hvíla inni í ísskáp eins og er oftast gert með smákökudeig, þó það komi að sjálfsögðu ekki að sök. En
kökurnar verða fallegar í laginu og halda sér vel strax eftir
deigbaksturinn.

20 smákökur
230 g smjör, við
stofuhita
50 g sykur
150 g púðursykur
2 egg
1 tsk. vanilludropar
250 g hveiti
1 tsk. matarsódi
1 pk. vanillubúðingur frá Royal
100 g súkkulaðiperlur
100 g hvítt súkkulaði

Ljósmyndir/Guðrðún Ýr Eðvaldsdóttir

Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir heldur úti hinu
bráðskemmtilega matarbloggi Döðlur
& smjör þar sem kræsingarnar bókstaflega kalla á mann. Guðrún Ýr býður
okkur annars vegar upp á sígildar
súkkulaðibitakökur sem hún er búin að
leika sér aðeins með og er útkoman afar skemmtileg. Hins vegar bakaði hún
sykurpúða sem eru fullkomnir í súkkulaðibollann (og reyndar með öllu).

Seiðandi sykurpúðar
150 g sykur
80 g Caro light corn syrop (fæst
í Hagkaup)
80 ml vatn
4 matarlímsblöð
2 eggjahvítur
2 tsk. vanilludropar
flórsykur til hjúpunar
Ó Setjið saman í pott sykur, síróp og
vatn og sjóðið á lágum til miðlungshita í 5-10 mín. eða þangað til það er
farið að þykkna örlítið. Látið matarlímsblöðin í kalt vatn á meðan.
Ó Stífþeytið eggjahvíturnar, þegar
sírópið er klárt hellið því saman við
eggjahvíturnar í mjórri bunu á hægri
stillingu á hrærivélinni. Bætið
vanilludropum saman við og aukið
hraðann og þeytið í u.þ.b. 5 mín. eða
þangað til skálin er farin að kólna
verulega og blandan farin að
þykkna.

Ó Hér tiltek ég tvær aðferðir til þess
að gera sykurpúðana. Annars vegar
að finna form, getur verið bakstursform eða eldfast mót. Stráið vel af
flórsykri í mótið og hellið allri blöndunni í mótið og sléttið úr. Leyfið að
kólna og taka sig í nokkrar klst. Takið
þá stóra sykurpúðann í heilu upp úr
og setjið á skurðarbretti með nóg af
flórsykri á. Skerið sykurpúðana í þá
stærð sem þið óskið ykkur og veltið
þeim upp úr flórsykri svo þeir klístrist
ekki við.
Ó Hins vegar setjið nóg af flórsykri á
bökunarpappír og blönduna í
sprautupoka með stjörnustút á.
Sprautið staka sykurpúða yfir bökunarpappírinn og leyfið að standa
og taka sig í nokkrar klst. Takið af
bökunarpappírnum með hníf eða
spaða og veltið upp úr meiri flórsykri.
Ó Geymið sykurpúðana í lokuðu íláti.

Ó Hitið ofn í 180°C. Hrærið saman smjör, sykur og púðursykur í 2-3 mín., gott að skafa meðfram hliðunum 1-2
svo smjörið festi sig ekki við hliðarnar. Bætið þá eggjunum saman við einu í einu og hrærið þangað til létt og
ljóst.
Ó Bætið þá vanilludropum, hveiti, matarsóda og búðingsduftinu saman við og hrærið varlega saman. Skerið
súkkulaðið niður í bita, ekki of smátt. Hellið þá súkkulaðinu saman við deigið og hrærið því saman við með
sleikju.
Ó Takið bökunarpappírsklædda plötu og skiptið deiginu
niður með matskeiðum. Ég vigta mínar kökur og er hver
kaka u.þ.b. 50 grömm. Gott er að taka nokkrar súkkulaðiperlur og setja ofan á hverja kúlu, gerir útlitið á þeim aðeins skemmtilegra.
Ó Bakið kökurnar í 10-12 mín.
Ég vil mínar kökur mjúkar í miðjunni og baka þær í 10
mínútur, en aðrir á mínu heimili vilja þær aðeins meira
bakaðar og þá hef ég þær inni í 12 mín.

Gamli bakstur

Hátíðarlaufabrauð
ósteikt & óskorið

2.249 kr/stk
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Magnaðar
mæðgur

Oreo-toppar
Marengstoppar eru sívinsælir og það má sannarlega baka þá allt árið um kring þó svo margir
geri það ekki nema í kringum jólahátíðina.
Þessir marengstoppar eru æðislegir og það
góða við marengs er að hann má baka með
fyrirvara og geyma í lokuðu íláti á þurrum stað.

Matreiðslubókahöfundurinn og eldhúsgyðjan Berglind
Hreiðarsdóttir hefur sent frá sér sína þriðju bók og að
þessu sinni rétti hún dóttur sinni, Elínu Heiðu, stjórntaumana og lét hana sjá um allan bakstur. Útkoman er
hreint frábær; falleg bók sem er uppfull af frábærum
uppskriftum sem allir ráða við.

Um 25 stykki
3 eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g Oreo crumbs með kremi
Hitið ofninn í 150°C.
Ó Þeytið eggjahvíturnar þar til þær fara aðeins
að freyða.
Ó Bætið sykrinum saman við í nokkrum
skömmtum, þeytið og skafið vel inn á milli.
Ó Þegar marengsinn er stífþeyttur má blanda
Oreo crumbs varlega saman við með sleif.
Ó Setjið næst kúfaða teskeið á bökunarpappír
á bökunarplötu fyrir hvern topp með smá bil á
milli.
Ó Bakið í 18 mínútur.

É

g fæ auðvitað alltaf allt of margar hugmyndir, þessi poppaði upp
fyrir meira en ári og ég losnaði hreinlega ekki við hana úr kollinum,“
segir Berglind aðspurð hvernig það hafi komið til að hún ákvað að
gera bók með dóttur sinni. „Síðan nefndi ég þetta við Elínu Heiðu í
upphafi árs og hún varð mjög spennt og þá varð eiginlega ekki aftur snúið!
Mér fannst líka alveg vanta á markaðinn bók fyrir krakka. Það er allt of mikið
um að börn í dag séu bara föst við skjáinn en flestum börnum finnst gaman
að baka og það er svo mikilvægt að þau fái aðeins að æfa sig í eldhúsinu.“
„Samstarfið gekk bara mjög vel. Auðvitað varð Elín stundum þreytt á þessu
enda erfitt að vera inni að „vinna“ um hásumar þegar allir aðrir eru úti að leika.
Hún stóð sig samt eins og hetja og það brutust út mikil fagnaðarlæti þegar
hún kláraði síðustu uppskriftina, segir Berglind en Elín Heiða sá um alla matreiðslu á meðan móðir hennar var bak við myndavélina og sá um umbrot og
hönnun bókarinnar. „Ég mátti ekkert aðstoða nema tína til „props“, vaska upp
og mynda fíneríið frá henni. Hún sagði reglulega við mig: „Mamma, ÉG er að
gera þessa bók“ ef ég ætlaði eitthvað að reyna að flýta fyrir.
„Síðan hlógum við stundum
þegar hún hafði gert krumpaðar
bollur, skreytt eitthvað aðeins
skakkt eða álíka en þá sagði
hún líka við mig: „Mamma, það
á að líta út fyrir að barn hafi gert
þessa bók er það ekki.“ Allt var
þetta auðvitað rétt hjá henni og
ég ætla að fá að hrósa henni fyrir að gera þetta allt svona fallegt
fyrir mig að mynda þó ég hafi
sannarlega stundum viljað
skipta mér af – en ég stóðst
mátið.“

Skemmtilegast að baka
brauðmeti

Ljósmyndir/Berglind Hreiðarsdóttir

Monte Nevado

Serrano læri 7 kg

17.999 kr/stk

15

mánaða

Inniheldur einnig,
hníf, brýni og statíf

„Brauðmeti
verður ansi oft
fyrir valinu þegar
við bökum saman eins og bollur,
pizzakoddar,
skinkuhorn,
pizzasnúðar og
þess háttar. Síðan
elskum við eflaust
meira að baka og
skreyta piparkökur, það er alveg
hápunktur desember hjá stelpunum mínum. Kannski mun okkur líka takast að setja saman piparkökuhúsið í ár sem keypt var í
Costco í fyrra og stelpurnar fá að
skreyta það með öllu því nammi
sem þar fylgir,“ segir Berglind en
matarbloggið hennar Gotterí og
gersemar er eitt allra vinsælasta
matarblogg landsins og hefur að
geyma hafsjó girnilegra uppskrifta.
Ómetanlegt samstarf

Bakstursráð
Berglindar og
Elínar Heiðu
Ó Hvaða bakstursráð getið þið
gefið fólki?
Lesa vel yfir uppskriftir og taka til
öll hráefni áður en hafist er handa,
þá gengur allt miklu betur.
Ó Hvað á maður að baka margar
sortir?
Eins margar og mann langar til!
Ó Hvernig er hægt að koma í veg
fyrir að maður borði allar smákökurnar strax?
Setja strax nokkrar í frysti … en
samt eiginlega ekki því þær eru
langbestar nýbakaðar!
Ó Hvað á ein sort að endast lengi?
Mjög stutt, best að borða þær
strax. Baka bara minna og oftar og
njóta þeirra á meðan þær eru brakandi ferskar og ljúffengar! Flestar
smákökur eru líka bestar ylvolgar
með ískaldri mjólk svo þetta segir
sig sjálft.

Í hverju er Elín Heiða flinkust?
Það kom Berglindi verulega á
óvart að eigin sögn hvað Elín
Heiða var dugleg og einbeitt á að
klára þetta. Hún hafi tekið verkefnið ótrúlega alvarlega og skilað
því vel. „Hún er ótrúlega vandvirk
og dugleg í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún gerir skyrköku óaðfinnanlega svo ég ætla að segja hún sé flinkust í því,“ segir Berglind en Elín Heiða
segir sjálf að sér hafi komið mest á óvart hvað það taki langan tíma að búa til
bók.
Berglind segir bókina vera fyrir alla þó hún sé sett upp með það í huga að
börn sem kunna að lesa og þekkja aðeins til í eldhúsinu sínu geti bjargað sér
sjálf með þær uppskriftir sem í henni er að finna. „Uppskriftirnar eiga það allar
sameiginlegt að vera einfaldar og gómsætar og þar er ógrynni af þessum
„gömlu góðu“ uppskriftum svo mömmur og pabbar mega klárlega nota hana
líka.“
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Sætar súkkulaðibitakökur
Um 30-35 stykki
Súkkulaðibitakökur uppskrift
380 g hveiti
1 tsk. matarsódi
1 tsk. salt
230 g smjör við stofuhita
100 g sykur
250 g púðursykur
2 egg
2 tsk. vanilludropar
100 g smátt saxaðir Marabou
Daim-bitar
100 g dökkir súkkulaðidropar
Ó Blandið saman hveiti, matarsóda og
salti, leggið til hliðar.
Þeytið smjör, sykur og púðursykur
þar til létt og ljós blanda hefur myndast.
Ó Bætið eggjunum saman við, einu í
einu, og skafið niður á milli ásamt vanilludropunum.
Ó Bætið næst hveitiblöndunni saman
við í nokkrum skömmtum og skafið
niður á milli
Ó Að lokum fara Marabou Daimbitarnir og súkkulaðidroparnir saman
við.
Ó Plastið skálina og geymið í kæli í að
minnsta kosti 4 klukkustundir, líka í lagi
að geyma deigið í kæli yfir nótt svo
lengi sem það er vel plastað.
Ó Hitið ofninn í 175°C og setjið kúfaða
matskeið af deigi í kúlu fyrir hverja
köku, hafið gott bil á milli. Gott að raða
um það bil 3 x 4 kúlum á hverja plötu.
Ó Bakið í 12-15 mínútur eða þar til
kökurnar fara að gyllast vel á köntunum.
Ó Leyfið þeim síðan alveg að kólna áður en þið skreytið þær.

Skreyting
300 g dökkt súkkulaði (brætt)
50 g saxaðir Marabou Daim-bitar
Ó Dýfið hverri köku til hálfs í súkkulaði,
leyfið því aðeins að leka af, skafið af
botninum og leggið kökurnar á bökunarpappír.
Ó Stráið söxuðum Marabou Daimbitum yfir súkkulaðið áður en það
storknar.

Piparkökubollakökur
Sjöstrand kaffihylki
Bollakökur
260 g hveiti
1 tsk. matarsódi
½ tsk. salt
1 tsk. engifer
1 tsk. kanill
30 g muldar piparkökur
120 g púðursykur
80 g smjör við stofuhita
60 ml matarolía
2 egg
120 ml nýmjólk
120 ml hlynsíróp
Hitið ofninn í 170°C.
Ó Blandið þurrefnum saman ásamt
muldum piparkökum og leggið til
hliðar.
Ó Þeytið púðursykur og smjör saman þar til létt og ljós blanda hefur
myndast.
Ó Hrærið matarolíu, egg, nýmjólk
og hlynsíróp saman og blandið
saman við í nokkrum skömmtum á
víxl við þurrefnablönduna.
Ó Skafið niður á milli og skiptið niður í bollakökuform.
Ó Bakið í um 20 mínútur eða þar til
kökurnar fara að gyllast.

Krem og skreyting
200 g rjómaostur við stofuhita
120 g smjör við stofuhita
600 g flórsykur
2 tsk. vanillusykur

Jól í bolla
Jólakaffið er milliristuð, klassísk skandinavísk
blanda sem er krydduð með lífrænni kardemommu
til að ná fram dásamlegum jólatón

779 kr/pk
20 g muldar piparkökur +
skreytingar
Ó Þeytið saman rjómaost og smjör
þar til létt og ljós blanda hefur
myndast.
Ó Bætið flórsykri og vanillusykri
saman við í nokkrum skömmtum,
skafið niður á milli og hrærið vel.
Ó Að lokum má setja piparkökumulninginn og kremið í sprautupoka með stórum hringlaga stúti
(um 1,5 cm í þvermál).
Ó Sprautið vel af kremi í spíral upp
kökuna og toppið með piparkökumulningi, ásamt piparkökum líka sé
þess óskað.

Komdu
á óvart

Ostakarfa 1

Ostakarfa 2

Utvalda súrdeigskex, Royal Camembert, beikon &
papriku ostarúlla, piparostur, Höfðingi, Omnom
lakkrís & sjávarsalt súkkulaði, papriku og chilisulta.

4.499

Utvalda Súrdeigskex, Royal Camembert, Bónda brie,
piparostur, Höfðingi, mexíkó ostarúlla, beikon & papriku
ostarúlla, Omnom lakkrís & sjávarsalt súkkulaði,
papriku og chilisulta.

O
Ostakarfa
3

Körfunar byrja í sölu 2. desember

kr

Osta
akarfa 4

Utvalda súrdeigsk
U
deigskex, Royal Camembert, hvítlauks brie, piparostur,
rostu Höfðingi, mexíkó ostarúlla, beikon & papriku ostarúlla, Bleud´Auvergne ostur, Blue label ostur, Snowdonia
truﬄu ostur, Omnom lakkrís & sjávarsalt súkkulaði, papriku
og chilisulta, fíkju og eplasulta, balsamic lauksulta.

8.799

5.499
9

kr

Utvald
da súrdeigskex
g kex, U
Utvalda Dinkelkex, Royal Camembert,
Blár kastali,
astali piparostur, Höfðingi, mexíkó ostarúlla,
beikon & papriku ostarúlla, hvítlauks brie, Bleud´Auvergne
ostur, Blue label ostur, Snowdonia truﬄu ostur, Omnom
lakkrís & sjávarsalt súkkulaði, Omnom kaﬃsúkkulaði,
papriku og chilisulta, fíkju og eplasulta, balsamic lauksulta.
kr

9.899

kr

