
Nemme rice-barer  
Antal: ca. 20 stk. 

 

Tobias Hamann 



Ingredienser: 
250 g. skumfiduser 

60 g. smør 

185 g. rice krispies (alternativt speltpuffs fra Urtekram) 

Desuden:  

100 g. mørk chokolade +70% 

Smelt skumfiduserne og smørret i en gryde til det er uden klumper. Tag gryden af  

varmen, og tilsæt speltpuffs URTEKRAM. Vend det rundt til alle speltpuffs er arbejdet 

ind i massen. 

Læg et stykke letsmurt bagepapir på arbejdsbordet og form en flad kage af  massen med 

hænderne.  Den skal have en tykkelse på ca. 1,5 cm. Dette er lettest, når massen stadig er 

lun. Lad massen størkne i en times tid et køligt sted.  

Udskær 3 cm. brede barer med en længde på 10 cm. 

eller udskær i den størrelse, du ønsker. 

Anvend en rest af  tempereret chokolade eller smelt blot 

100 g. chokolade, og dyp barernes bund i chokolade. 

Placér de dyppede barer på et stykke bagepapir og lad 

chokoladen størkne. 

Server dem som en snack, der både er nem at lave, 

praktisk at håndtere og meget crunchy at bide. Kan 

stables, anrettes side om side - eller tages med på 

madpakke. 



Langtidshævede spelt-boller 
Antal: ca. 10-12 boller 

 

Tobias Hamann 



Ingredienser: 

5 dl. vand 

10 g. gær  
1 stor tsk. honning 
1 stor tsk. salt 

5 dl. hvedemel eller tipo00 

2 dl. finmalet speltmel 

 
Fremgangsmåde: 

Rør vand, gær, honning og salt samen i en skål til gæren er 

opløst. Tilsæt melet. 
Rør dejen på røremaskine med dejkrog i ca. 10 minutter eller til dejen danner glutentråde 

og slår mod røremaskinens skål i lette “klask”. 
Kom dejen over i en oliesmurt skål. Tildæg med film og efterhæv dejen et køligt sted 

natten over eller i ca. 7-8 timer.  
Halvanden time før bagning: kom dejen ud på et meldrysset bord. Fold dejen ind over 

sig selv, så den nærmest bliver spændt op. Lad dejen hæve i halvanden time.  
Tænd ovnen i god tid på max-temperatur og lad bagepladen være i ovnen imens. Udskær 

dejen med en spatel eller kniv og kom bollerne op på et stykke bagepapir (rør minimalt 

ved dejen). 
Træk bagepapiret over på den brændvarme plade og kast en halv deciliter vand ind i 

bunden af  din ovn - direkte ind på den brændvarme bund af  din ovn. Bag bollerne i ca. 

10 minutter eller til de har fået godt med farve.  



Mini-tærter med passionsfrugt 
Antal: ca. 6-8 stk. 

 

Tobias Hamann 



Ingredienser: 
 
Mørdej 
125 g. hvedemel 

75 g. smør (saltet), stuetemperatur 

50 g. flormelis 

15 g. mandelmel 

1 g. fint salt 

1/2 æg, sammenpisket 

 
Ganache 
15 g. smør  
60 g. fløde 
50 g. passionsfrugtpuré (usødet), uden kerner  
200 g. hvid chokolade, finthakket 
 
Desuden:  
Guldflager 

Chokoladekugler, Callebaut 
Kerner fra passionsfrugt 
Tærteforme Ø55mm 

 
Fremgangsmåde 
Mørdej:  
Rør hvedemel og smør sammen til det ligner sand - dette gøres nemmest på 

røremaskine, men kan også gøres i hånden. Tilsæt flormelis, mandelmel, salt og æg og 

rør kun dejen til den lige præcis samler sig. Pak dejen ind i film og læg den på køl i en 

halv times tid.  
Udrul dejen til en tykkelse på 0,3-0,5 cm. Udstik runde plader, så de er et par centimeter 

større i diameter end tærteformene. Placer formene på et stykke bagepapir på en 



bageplade. Læg dejskiverne over i formene og tryk dem forsigtigt på plads i formene. 

Skær kanterne af  så de flugter med formens kant. Brik bundene med en gffel, så de ikke 

bobler op i ovnen. Bag bundene ved 180 grader i ca. 10-15 minutter eller til de har taget 

farve. Afkøl. 

Ganache: 
Hak chokoladen fint. Opvarm smør, fløde og passionsfrugtpuré til det lige kommer op 

og koge ganske kort. Hæld den varme “suppe” over chokoladen og lad dem lige møde 

hinanden i 10-20 sekunder. Rør derefter det hele sammen med en teske indtil de er 

smeltet helt sammen og er blankt at se på. Kom den ikke på køl, da den så vil sætte sig i 

skålen. 
 
Samling: 
Kom din ganache i en sprøjtepose og fyld de færdigbagte bunde op. Dekorer med striber 

af  smeltet hvid chokolade, guldflager, chokoladekugler og passionsfrugtkerner.  
Nydes afkølet. 
 



Sort smørkrans 
Antal: 1 stk. (6-8 pers.) 

 

 

Tobias Hamann 



Ingredienser: 

Dej: 

75 g. smør 

300 g. hvedemel 

25 g. gær 

1 dl. sødmælk, lunet 

1 æg  

1 spsk. sukker 

1 tsk. blæksprutteblæk (købes i delikatessebutik eller hos fiskehandleren)  

Creme: 

2 æggeblommer 

1 spsk sukker 

2 tsk hvedemel 

½ vaniljestang, kornene fra 

1½ dl sødmælk 

 
Remonce: 

7 spsk. flormelis 

200 g. smør, stuetempereret 



1 tsk. stødt kanel (eller kardemomme) 

Desuden: 

Flormelis 
1 springform, Ø20 

lidt mælk til pensling 

Fremgangsmåde  

Dej: 

Bland smørret og melet sammen i skålen til en røremaskine eller blot i en almindelig skål. 

Udrør gæren i den lune mælk i en separat skål. Pisk æg og sukker i gærmælken, og tilsæt 

blæk. Hæld blandingen over i melet, og ælt dejen i 10 minutter på røremaskine eller på 

køkkenbordet. Lad dejen hvile tildækket et lunt sted i 45 minutter. 

Creme: 

Rør æggeblommer, sukker, mel og vaniljesukker sammen i en gryde. Tilsæt mælk, og 

varm cremen op under konstant piskning, til den tykner og bobler tungt. Tag den så af  

varmen. 

Remonce: 

Rør flormelis sammen med smør og kanel (eller stødt kardemomme) i en lille skål.  



Samling: 

Del den hævede dej i to lige store dele. Rul én halvdel til en kugle, og rul den ud til en 

rund plade, Ø20, med kagerulle. Placér denne i bunden af  en springform beklædt med 

bagepapir. Tryk dejen 2-3 cm op ad kanten af  formen. Fordel cremen på dejbunden. 
Rul den anden halvdel af  dejen ud til et rektangel på ca. 18 cm. Fordel remoncen herpå, 

og rul den til en roulade. Udskær otte skiver, og placér dem i cremen med skærefladen 

opad – en skive i midten og syv rundtom. 

Lad kagen hæve i 45 minutter et lunt sted. 

Tænd ovnen på 200 grader. 

Pensl kagen med sødmælk, og bag den i den forvarmede ovn i ca. 35 minutter. På grund 

af  den sorte farve er det svært at se, hvornår kagen har fået nok, så stol på denne tid og 

din mavefornemmelse. 
Pynt kagen ved at sigte den med flormelis. 



Veganske kager med earl grey og citron  
Antal: ca. 6-8 stk. 

Tobias Hamann 



Ingredienser: 
 
170 g. hvedemel 

100 g. rørsukker 

1/2 tsk. bagepulver 

1/2 tsk. natron 

50 g. friskpresset citronsaft 

40 g. havreyoghurt (eller anden vegansk yoghurt) 

120 g. havremælk 

55 g. vegetabilsk olie 

3 spsk. friske earl-grey teblade 
 
Desuden: 
citronsaft 

flormelis 
 
Fremgangsmåde: 
Opvarm havremælk til det simrer. Sluk for varmen og tilsæt tebladene. Lad det trække 

under låg i en halv time. Sigt bladene fra og pres al smag ud af  dem. Opverm ovnen til 

ca. 190 grader. Smør formen ind i fedtstof  (anvend eventuelt fedtspray). 

Sigt mel i en skål med rørsukker, bagepulver, natron og evt. en knivspids salt. Bland 

citronsaft, skal, olie, yoghurt og earlgrey-mælk i en seperat skål. Bland de våde 

ingredienser over i de tørre og rør det sammen til en ensartet dej. Kom dejen op i dine 

forme og bag dem i ca. 50 minutter. Inden kagerne afkøler overhældes de med 

friskpresset citronsaft. Serveres med drysset flormelis.


