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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. 


