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Ikke mindst når man bager for at hjælpe andre. Duftene i køkkenet. Varmen fra ovnen. Oplevelsen af at skabe og forme 
med sine egne hænder. Spændingen, na ̊r den første bid bliver taget. Og glæden ved at hjælpe andre, når man har bagt. 
For det er jo netop det som Bag for en Sag handler om. At børn bager for at hjælpe udsatte børn i Danmark.

Hvis du blot følger de enkle opskrifter i dette hæfte, kan du næsten ikke undgå at ende med et godt resultat og få en god 
oplevelse. Og det er netop de gode oplevelser, som er selve hjertet i Bag for en Sag. 

Bag for en Sag er Danmarks største årlige bagebegivenhed for børn
En helt særlig dag, hvor titusindvis af børn samarbejder med kammerater, familie, pædagoger, lærere og mange andre 
om at bage brød og kager, som bagefter sælges til fordel for organisationen Børn, Unge & Sorg. 

Siden starten i 2005 har Bag for en Sag skabt engagement og bageglæde i hele Danmark. I de første 15 år har vi sammen 
med jer støttet og samlet mange millioner kroner ind til BørneTelefonen. Og vi har gjort en enorm forskel for dem og for 
udsatte børn i Danmark. Men andre organisationer har brug for hjælp. Fra i år har vi valgt at støtte og samarbejde med 
en anden vigtig organisation, nemlig Børn, Unge & Sorg. Ingen børn i Danmark må nemlig stå alene med deres sorg.

Bag for en Sag handler om, at børn hjælper andre børn, som har det svært. Men samtidig hjælper de faktisk sig selv.  
Bag for en Sag er nemlig også et vigtigt læringsprojekt, som forbereder børnene på at tage aktiv del i samfundet.  
At tage ansvar. At være med til at gøre en forskel. At blive en del af et større fællesskab, som samarbejder om at nå et 
vigtigt mål. 

Det gør det til en hjertesag. Ikke kun for de børn, der bager eller de børn, de hjælper. Men også for alle de forældre, med- 
arbejdere på skoler og institutioner, og medvirkende virksomheder, som direkte eller indirekte bliver berørt af indsatsen. 

Opskrifterne i dette hæfte stammer fra nogle af de virksomheder, som har valgt at støtte op omkring Bag for en Sag. 
Opskrifterne er nemme at gå til og skabt med håbet om, at de kan medvirke til talrige hyggestunder med samvær og 
nærvær i hjemmet. Ligesom på de mange, mange Bag for en Sag-arrangementer, der bliver afholdt landet over hvert år. 

Vi er meget glade for, at Tobias Hamann igen i år er
ambassadør for Bag for en Sag. Tobias vandt, som de
fleste sikkert ved, DR-programmet “Den store bagedyst”,
i 2014. Tobias er gået med i Bag for en Sag, for at
hjælpe udsatte børn i Danmark.

“Jeg er gået med i Bag for en Sag, fordi jeg først og fremmest 
selv elsker at bage. Hvis jeg samtidig ved, at jeg bager for en 
sag, så elsker jeg det kun endnu mere.

Det budskab vil jeg gerne bringe ud til børn – hvor herligt
det først og fremmest er at bage – og hvor vidunderligt det  
kan være, at man ved, at det støtter en større sag”, siger 
Tobias Hamann.

Tobias er meget glad for Bag for en Sag, og han er rigtigt
glad for at kunne bidrage med at udbrede det gode bud-
skab om, at børn kan hjælpe andre børn.
 
“Jeg er glad for at kunne støtte organisationen Børn, Unge & 
Sorg. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der findes et sted  
med professionelle mennesker, der kan hjælpe børn og unge, 
som har en alvorligt syg mor eller far, eller som har mistet  
en forælder eller en søskende. 

Det er rigtig svært for venner og bekendte at forstå sorgen, de, 
der har mistet, eller de, som har en alvorligt syg mor, far eller 
søskende, oplever. 

Og børn og unge, der bærer denne sorg, har netop brug for at 
kunne tale med nogen om den og bearbejde den, for også selv 
at kunne leve”.

Der er noget særligt ved at bage Bageeksperten Tobias 
Hamann er ambassadør 
for Bag for en Sag for  
3. år i træk
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Ensomme boller Æltefrit Ølandsbrød
Nogle gange bager boller sammen indeni ovnen. Det kan  
efterlade en bolle helt alene på bagepladen. Det er den  
ensomme bolle. Den er bollen som du skal spise først. Hvorfor? 
Fordi den har brug for dig, og fordi du har brug for den.

Dej
425 g mel
15 g gær
100 g sukker
10 g invertsukker (el. glukosesirup)
6 g salt
85 g vand
150 g æg, hele
220 g smør, blødgjort
150 g rosiner
1 appelsin (skal)

Kryds
60 g mel
75 g vand
2 g salt
5 mm tylle
1 sprøjtepose

Glasering
50 g vand
70 g sukker
2 g kanel

Bland mel og gær sammen, og tilsæt sukker, invertsukker 
(sirup), salt, vand og æg. Kør det hele på en røremaskine med 
en dejkrog i ca. 30 min.
 
Tilsæt smørret, appelsinskal og rosiner til allersidst.  
Kom dejen fra mixeren ned i en skål. Dæk toppen af skålen 
med et fugtigt viskestykke og stil den i køleskabet i 24 timer. 

Tag dejen ud af køleskabet og lad den hæve til dobbelt  
størrelse ved stuetemperatur eller et lunt sted. 

Bank dejen tilbage med en knyttet næve for at fjerne luften. 
Lav boller á 80 g og sæt dem på en bakke med en silikone-
måtte (eller bagepapir). Stil bollerne tæt, så de bager  
sammen i ovnen. Placér en bolle, så den er ensom. Tænk lidt 
over det billede. 

Lad bollerne efterhæve et lunt sted (ikke over 35°C) til  
dobbelt størrelse igen. Bland mel, vand og salt sammen i  
en skål med en gaffel. Kom ‘glasuren’ i en sprøjtepose med  
5 mm tylle og tegn et kryds henover hver bolle. Bag bollerne  
i en forvarmet ovn ved 170°C i 16-18 min. 

Kog vand, sukker og kanel op indtil sukkeret er opløst.  
Pensl overfladen af bollerne straks de kommer ud af ovnen.  

Smag på den ensomme bolle, det har I begge fortjent.  
Indpakket kan bollerne holde sig i ganske lang tid.

Saftigt, groft og kernefyldt brød. Dejen skal ikke æltes, men 
blot røres sammen og langtidshæves, så smag, glutenstruktur 
og luftbobler får lov at udvikle sig.

5 dl vand
15 g gær
550 g Kornkammeret Ølandshvedemel
75 g Kornkammeret havregryn eller ruggryn
50 g Kornkammeret solsikkekerner
1 spsk havsalt i flager

Dag 1
Rør vand og gær sammen i en stor skål og tilsæt resten af 
ingredienserne. Rør det hele sammen til en klistret dej og  
dæk skålen med film. Lad dejen hæve på køkkenbordet et 
par timer. Vokser den for meget, skraber du dejen ned langs 
siderne med en dejskraber, så den ikke vokser ud over kanten. 
Stil skålen i køleskabet og lad dejen hæve 12-14 timer mere.

Dag 2
Tag dejen ud af køleskabet og hæld den forsigtigt ud på et
melet stykke bagepapir eller et stort melet skærebræt. Fold 
dejen forsigtigt et par gange, og pas på at luften ikke går ud 
af den. Lad dejen hvile, mens du forvarmer ovnen. Sæt en 
ildfast gryde med låg i en kold ovn og varm den op til 250°C. 
Tag gryden ud af ovnen og lemp forsigtigt dejen fra bage- 
papiret eller skærebrættet over i gryden og sæt låget på.

Bag i 30 min. med låg + 15 min. uden låg ved 250°C.
Tag brødet ud af gryden og lad det køle af på en rist.

Tip
Du kan erstatte Kornkammeret Ølandshvedemel med  
450 g Kornkammeret Hvedemel og 100 g Kornkammeret
Sigtet spelt.

Opskrift fra KornkammeretOpskrift fra Tobias Hamann
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Dej
200 g smør
250 g sukker
250 g havregryn (hakkes fint)
250 g kakao
1 spsk romessens
7 spsk kold Gevaliakaffe

Pynt
Kakaopulver

Smør, sukker, kakao, romessens og kaffe æltes godt sammen.

Derefter æltes de hakkede havregryn i lidt ad gangen til 
dejen er godt mættet, det er ikke sikkert at alt havregrynen 
skal bruges.

Form dejen til små kugler og rul dem i kakaopulver.  
Kuglerne må ikke gemmes i en tætsluttende dåse.

Kikseblanding
200 g kiks, fx Digestive  
125 g usaltet smør

Brownie
115 g usaltet smør
120 g hakket, mørk chokolade (min. 70 % kakao)
190 g farin
130 g sukker
1½ tsk vaniljeekstrakt 
½ tsk salt 
4 store æg
140 g mel    

Topping
400 gram skumfiduser

Bageform
20x30 cm bageform  

Forvarm ovnen til 160°C. Beklæd bageformen med bagepapir. 
Put kiksene i en pose og knus dem med en kagerulle. Hæld 
kiksekrummerne over i en skål. Smelt smørret og bland det 
sammen med kiksekrummerne. Sæt det til side. 

Smelt smør og mørk chokolade sammen i mikroovn eller over 
vandbad og rør til en jævn, glat masse. Hæld chokoladen i 
en stor skål og tilføj sukker, vaniljeekstrakt og salt. Rør godt. 
Tilføj æg og bland det til en blød dej. Tilføj melet og rør kun 
lige til, at det er rørt ud i dejen. Hæld dejen i kageformen, og 
drys kikseblandingen jævnt over browniedejen. Bag brownien 
i 30-35 min. eller indtil, at dejen slipper, når du prikker i den. 

Placér skumfiduserne på række og bag igen i 2-3 min. Vær 
opmærksom på, at bagepapiret skal forhindre skumfiduserne 
fra at falde ud over siderne på kagen. Brug gasbrænder eller 
ovngrill til forsigtigt at riste skumfiduserne til en gyldenbrun 
farve. Køl af før servering og skær kagen med opvarmet kniv 
for at skumfiduserne ikke klistrer.

Romkugler – med et twist Brownie med skumfiduser

Opskrift fra Gevalia Opskrift fra Gevalia
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Dej
2 æg 
225 g (2 ½ dl) Dansukker 
Bagesukker 
1¼ dl olie 
150 g (2½ dl) hvedemel 
3 tsk bagepulver 
¼ tsk salt 
1½ tsk kanel 
1 tsk ingefær 
1 tsk kardemomme 
1 spsk birkes 
3 dl revet gulerod eller squash 
1 revet æble

Glasur
150 g Philadelphia-smøreost, 
naturel, light 
1½ dl Dansukker flormelis 
Skallen af  ½ usprøjtet lime 
1 spsk friskpresset limesaft

Pynt
Skal fra usprøjtet lime 
Birkes

Tænd ovnen på 175°C. Smør en form, cirka 25x18 cm.

Pisk æg, bagesukker og olie sammen. Bland de tørre  
ingredienser og vend dem ned i æggemassen. Tilsæt birkes.
Skræl og riv gulerødderne og æblet, bland dem i dejen. 

Hæld dejen i formen og bag midt i ovnen i ca. 30 min.  
Vend kagen ud af formen.

Bland ingredienserne til glasuren med en elpisker og smør  
glasuren på den afkølede kage. 

Dekorer med lime og birkes.

Gulerods/Squashkage

Opskrift fra Dansukker

Antal: ca. 12 stk. 
Tid: 40 minutter 

Dej
125 g blødt smør
125 g sukker
½ tsk. vaniljesukker eller ½ vaniljestang
2 æg
50 g hakkede mandler (kan udelades)
1 tsk. bagepulver
150 g hvedemel

Fyld
100-150 g af sæsonens frugt eller bær 
i mindre stykker.

Smelt smørret ved svag varme og stil det til side. Pisk æg,  
sukker og vanilje lyst og luftigt med en elpisker. 

Kom hvedemel, bagepulver og evt. hakkede mandler i en ny 
skål og bland det godt sammen. Si melblandingen ned i  
ægge-sukkerblandingen og vend det rundt med en dejskraber.  
Tilsæt det smeltede smør og vend det i.

Vend frugt og/eller bær forsigtigt i dejen. Smør muffinforme 
med Lurpak® Spray og fyld formene med dejen ved at bruge  
2 spiseskeer. Formene skal være fyldt ¾ op. 
 
Bag kagerne ved 200°C i ca. 15 min. til de er gennembagte  
og gyldne på toppen. Lad dem køle af på en bagerist.

Tips og tricks
3 forslag til kombinationer af frugt og bær:

• Æbler i små tern vendt i kanelsukker 
• Banan og hakket chokolade
• Frosne hindbær og 2 spsk. lakridspulver
Du kan pynte dine muffins med f.eks. glasur og kagedrys.

Muffins
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Hos Bag for en Sag er vi begejstrede over, at Timm 
Vladimir og Timm Vladimirs Køkken bakker op om Bag  
for en Sag. Timm får en synlig rolle i projektet, ligesom 
Bag for en Sag får mulighed for at benytte de flotte 
faciliteter i Timm Vladimir Køkken.

For Timm er det et helt naturligt samarbejde 
“Jeg brænder jo selv for bagning og madlavning. Og når  
jeg og min virksomhed kan kombinere det med at hjælpe 
udsatte børn i Danmark via Børn, Unge & Sorg, samtidig 
med at vi medvirker til at give børnene interessen for 
bagning, så kan det ikke blive meget bedre”, fortæller 
Timm.

Timm Vladimirs Køkken er en moderne madskole, der blev 
etableret i 2012 i Valby. Virksomhedens hovedaktivitet er 
madkurser for både børn og voksne. Også skoleklasser er 
hyppige gæster i Timm Vladimirs Køkken.

“Vi er klar til at give klassen, vennerne eller hele familien en 
sublim skøn madoplevelse i vores køkken – og I spiller selv 
hovedrollen. Vi har skabt en fantastisk børnevenlig menu, 
som ungerne to og to kan kaste sig over, alt imens alle står  
rundt om bordet og hygger sig. Vores undervisere er klar til 
at give den gas, og lære fra sig, så alle børn kan få en unik 
køkkenoplevelse og selv være kok for en dag og lave deres 
egen mad. Og I vælger på forhånd, hvad I ønsker at lave” 
siger Timm Vladimir.

I 2017 udvidede Timm Vladimirs Køkken med en afdeling i 
Aarhus. I hele koncernen er der mellem 50-99 ansatte, hvor 
størstedelen er timelønnet. I dag kan Timm Vladimirs 
Køkken kalde sig for Danmarks største madskole, der har 
mere end 25.000 gæster om året

Dej
125 g smør
200 g ODENSE Mørk Chokolade 55%
75 g Original ODENSE Marcipan
3 æg
200 g sukker
100 g hvedemel

Topping
150 g ODENSE Chokoladeknapper mørk
5 g ODENSE Guldstøv
40 mini skumfiduser
60 g grofthakkede mandler

Tilbehør
175 g ODENSE Chokoladesauce

Smelt smørret i en gryde ved svag varme. Tag gryden af varmen og smelt hakket chokolade i det varme smør. Riv marcipanen, 
kom den i chokoladesmørret og bland til en ensartet masse. Pisk æg og sukker til en luftig og skummende æggesnaps, som  
derefter hældes op i chokoladesmørret og vendes stille og roligt sammen. Vend melet i chokolademassen. Dejen kommes i en 
smurt bradepande (ca. 18x25 cm). Bag (varmluft) ved 175°C i ca. 25 min.

Lad kagen køle og skær den ud i mindre stykker efter eget ønske. Pynt fint med grofthakkede mandler, skumfiduser, chokolade- 
knapper vendt i støv, samt evt. lidt chokoladesauce.

Tip:
Store skumfiduser kan også klippes til små skumfiduser, hvis de små er svære at finde. Opbevares bedst i en lufttæt beholder  
i et køligt rum.

Rocky Road chokoladekage

Opskrift fra Odense Marcipan



Bag for en Sag støtter Børn , Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg giver gratis hjælp til børn og unge, der oplever, at en mor, far, søster eller bror bliver alvorligt syg 
eller dør. Børn, Unge & Sorg er et sikkerhedsnet under børn, unge og familier, når det værst tænkelige sker. 
 
Hvem er Børn, Unge & Sorg?
Børn, Unge & Sorg er en del af Det Nationale Sorgcenter. Vi hjælper hvert år omkring 2.000 børn og unge under  
28 år og tilbyder gratis, specialiseret hjælp og terapi i vores afdelinger i København, Odense, Aarhus og Helsingør.  
Vores korps af frivillige unge, der alle selv har mistet, giver også hver dag – på telefon, via chat og brevkasse –  
håbet tilbage til børn og unge, der får tilværelsen ødelagt af sorg. 

Giv Håb – så ingen børn og unge skal stå alene med deres sorg. Tusind tak for din støtte!

Du kan støtte Børn, Unge & Sorg 
ved at donere et beløb på 
MobilePay 804015. 


