Tag en folder med hjem

- 7 gratis bageopskrifter i samarbejde med “Bag for en sag”
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”Bag for en sag” og Gevalia
Det bitre med det søde. Det varme med det bløde.
Kage og kaffe hører sammen.

“Bag for en sag” er børn, der bager, sælger og donerer de tjente penge til udsatte børn i
Danmark. I Gevalia vil vi gerne støtte den gode sag, og derfor er vi i år stolte sponsorer for
“Bag for en sag” som støtter organisationen “Børn, Unge & Sorg”.
Uanset om det er for sjovt eller for en sag, er børnenes bagværk smagen af stolthed og
glæde. Servér med en kop varm Gevalia kaffe, der forstærker smagsoplevelsen
– og hyggestunden i køkkenet og omkring bordet.
I folderen her har vi samlet inspirende opskrifter til enhver lejlighed.
Kaffe og kage: Det perfekte match.
Velbekomme!
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er også gode fra fryseren

KAFFEBRØD

EN OVERSET LEDSAGER TIL FORMIDDAGSKAFFEN

Brødet (24 styk):
25 gram gær
2½ dl. lunt vand
500 gram hvedemel
50 gram blødt smør
50 gram rørsukker
½ tsk. salt
1 tsk. kardemomme
1 æg
Makronmasse (16 styk):
300 gram marcipan
300 gram rørsukker
3-4 æggehvider ( jeg brugte 3½)
2 spsk. hvedemel
½ tsk. bagepulver
2 tsk. vaniljesukker
– eller korn af 1 vaniljestang

Bag brødet:
• Alle ingredienser til dejen kommes
i røremaskinen. Ælt dejen godt og
længe til den er blød og elastisk
– ca. 10 minutter.
• Lad hæve lunt og tildækket
i 45 minutter.
• Slå dejen ned og del den i to. Form
hver halvdel til et fladt brød – rul
eller tryk det i facon – på ca. 16 x
30 cm.
• Læg dem på en bageplade. Lad
efterhæve lunt og tildækket i 30
minutter.
• Pensles med lidt vand. Bages ved
200 grader i 15-16 minutter.
• Lad køle af på rist.

Lav makronmassen:
• Smuldr marcipan og røres godt sammen
med rørsukker og vaniljesukker.
• Tilsæt æggehvide. Start med 2 æggehvider og kom så lidt i ad gangen til
konsistensen er som stiv grød. Den skal
være så fast, at den ikke flyder, når den
sprøjtes på brødet.
• Hvedemelet blandes med bagepulver
og røres i til sidst.
• Kom massen i en sprøjtepose og klip
et hul på 2½ cm.
• Brødet skæres i 1½-2 cm. tykke skiver
og lægges på bageplade.
• Sprøjt makronmassen ovenpå.
• Bages ved 200 grader i ca. 15 minutter
til de er gyldne og lækre.

ROMKUGLER
– med et lille twist

200 gram margarine
250 gram sukker
250 gram havregryn (hakkes fint)
250 gram kakao
1 spsk. romessens
7 spsk. kold Gevalia kaffe
Pynt:
Kakaopulver
• Margarine, sukker, cacao, romessens og
kaffe æltes godt sammen.
• Derefter æltes de hakkede havregryn i lidt af
gangen til dejen er godt mættet, det er ikke
sikkert at alt havregrynen skal bruges.
• Rul så dejen til små kugler og rul dem i
kakaopulver. Kuglerne må ikke gemmes i
en tæt sluttende dåse

Her kan de mindste OGSÅ være med og de små hapsere er nemme at tage med på tur

12-16 cupcakes

JORDBÆR-MILKSHAKE CUPCAKES
BØRNENES FAVORIT – DER MÅ GODT FRÅSES MED PYNT
•
Dej:
70 gram blødt, usaltet smør
•
210 gram mel
250 gram sukker
•
1 spsk bagepulver
½ tsk salt
•
210 ml sødmælk
2 store æg
40 gram jordbær-milkshake pulver
Frosting:
390 gram sigtet flormelis
100 gram blødt, usaltet smør
170 ml Philadelphia flødeost
60 gram jordbær-milkshake pulver

Forvarm ovnen på 170 C, og beklæd
muffinformene med papirforme.
Rør smør, mel, sukker og salt til en dej
ved brug af en håndmikser.
Bland mælk, æg og jordbær-milkshake
pulver sammen i en skål.
Hæld den flydende æggemasse i dejen lidt
ad gangen, og rør det med en håndmikser
ved lav hastighed. Sæt tempoet op og pisk
til en blød og tyk, ensartet masse.
• Brug en ske til at hælde dejen i muffinformene, så de er fyldt 2/3 op.

Dekoration:
Alt det krymmel og pynt børnene
har fantasi til.
Bageform:
1-2 dybe muffinforme med 12 huller

• Bag cupcakene i 20-25 min eller indtil
dejen slipper, når du prikker i den. Køl
af før servering.
• Miks alle ingredienser til frosting sammen
med en håndmikser ved middel hastighed,
indtil der ikke er klumper i.
• Put frosting i en sprøjtepose og sprøjt
hver cupcake. Pynt cupcakene med
jordbær, krymmel eller andet pynt I har
derhjemme.

Desserten kan med fordel laves dagen før. 6-8 portioner

MOKKA MOUSSE MED NØDDEBUND
DESSERTEN TIL KAFFE-ELSKERNE
Lav først hasselnøddebundene:
100 gram hasselnødder
100 gram sukker
60 gram past. æggehvider
• Blend hasselnødder og to
tredjedele af sukkeret så fint
som overhovedet muligt. Pisk
æggehviderne stive med det
resterende sukker. Vend forsigtigt nøddeblandingen og marengsen sammen til en ensartet
nøddemarengs. Fyld nu nøddemarengsen i en springform, der
er foret med bagepapir på både
bund og sider.
• Bag nøddebunden i alm. ovn
ved 165 grader i 30-40 min. til
den giver efter for et let tryk.
Tag den ud og lad køle af.
• Udstik små runde bunde, som
kan stables ovenpå hinanden i
et dessertglas, så de ikke rører
siderne af glasset.

Lav derefter den hvid
chokolademousse:
3½ blad husblas
100 gram hvid chokolade
3 dl fløde
3 spsk dulce de leche
• Udblød husblassen i koldt
vand i mindst 10 min. Hak
og smelt den hvide chokolade over vandbad. Varm 1 dl
af fløden op, vrid husblassen
og kom den i. Rør dulce
de lechen i fløden og hæld
massen i en skål. Vend
den hvide chokolade rundt
i massen. Pisk resten af
fløden til skum og vend den
i chokolademassen lidt efter
lidt. Fordel den lyse mousse
i glassene så de dækker
hasselnøddebundene. Lad
stivne i køleskabet, mens
den mørke mousse laves.

Mokka mousse:
6 blade husblas
4 past. æggeblommer
85 gram sukker
2½ dl mælk
6 tsk Gevalia instant kaffe
3 dl fløde
• Udblød husblassen i koldt vand i mindst
10 min. Pisk æggeblommer og sukker til
en luftig masse. Hæld mælken i en gryde
og bring kort i kog. Opløs instant kaffe i
den varme mælk. Pisk den varme mælk i
æggeblandingen lidt efter lidt. Varm kort
blandingen op indtil legering omkring 70
grader (æggeblandingen må ikke blive til
røræg). Tag husblassen, vrid den op og put
den i legeringen. Lad afkøle til stuetemperatur uden at den bliver stiv. Pisk fløden
let stiv og vend i legeringen. Hæld mokka
moussen oven på den hvide chokolademousse, så de dækker nøddebundene helt
og stil på køl – gerne til dagen efter. Pynt
med revet chokolade.

CHOKOLADE KAGE
2 æg
3 dl sukker
100 gram smeltet smør
1 nip salt
1 tsk. vanilliesukker
2 dl. hvedemel
4 spsk. kakao
3 spsk. rasp
Kaffeglasur:
50 gram smør
250 gram flormelis
2 tsk. vanillesukker
1 spsk. kakao
4 spsk. Gevalia kaffe færdiglavet
• Æg og sukker piskkes sammen - ca 3 min.
• Smøren hældes i
• De resterende ingridienser blandes i
- pånær raspen
• Smør et fad ca 20x20 med smør og rasp
• Bag på 175 grader i ca 35 min.
• Kom glasur på den afkølede kage

Til en form på 23 cm i diameter. Til mindst 12 personer.

KAFFECHOKOLADETÆRTE
GOD TIL KAFFEGÆSTER – LIGESOM LÆKKER KONFEKT
Bunden:
260 gram mel
½ tsk salt
110 gram usaltet smør
• Miks ingredienserne i
en køkkenmaskine med
dejkrog eller ælt sammen i hånden.
• Tilsæt 1-3 spsk vand
indtil du har en glat dej.
• Pak den i husholdningsfilm og lad hvile 1 time.
• Forvarm ovnen på 170
grader.
• Rul dejen ud og beklæd
tærteformen.
• Læg bagepapir i bunden og put bageærter
ovenpå.
• Bag tærten i 10 min.
Tag den ud og fjern
bageærterne. Bag den
yderligere 10 min.

Fyld:
• 100 gram smør
• 200 gram hakket,
mørk chokolade
(60 % kakao)
• 3 æg
• 1 æggeblomme
• 40 gram sukker
• 1 dl Gevalia kaffe tilsat
1 tsk pulverkaffe eller
1 dl meget stærk kaffe
Top:
• 350 gram Dulce de
Leche, kan købes i
større supermarkeder
Pynt:
2 tsk pulverkaffe eller
grovmalede
kaffebønner

• Smelt smørret
i en gryde.
• Tag gryden
af varmen og
smelt
chokoladen heri.
• Rør hurtigt æg, æggeblomme og
sukker i blandingen.
• Rør herefter kaffen i, og hæld
massen i den forbagte tærtedej.
• Bag indtil, at massen føles fast, men
ikke sprækker.
• Lad tærten køle helt af og smør
Dulce de Leche på. Lav evt. mønster
i overfladen med en paletkniv. Drys
med pulverkaffe eller grovmalede
kaffebønner.

12-15 stykker

BROWNIE MED SKUMFIDUSER

S’MORES, DEN AMERIKANSKE SPECIALITET I KLASSENS KAGE UDGAVE
• 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
Brownie:
til side.
115 gram usaltet smør
120 gram hakket, mørk chokolade • Brownie: Smelt smør og mørk chokolade sammen i
mikroovn eller over vandbad og rør til en jævn, glat
(min. 70 % kakao)
masse.
190 gram farin
• Hæld den smeltede chokolade i en stor skål og tilføj
130 gram sukker
sukker, vaniljeekstrakt og salt. Rør til en ensartet
1½ tsk vaniljeekstrakt
masse. Tilføj æg og bland det til en blød dej. Tilføj
½ tsk salt
melet og rør kun lige til, at det er rørt ud i dejen.
4 store æg
• Hæld dejen i kageformen, og drys kikseblandingen
140 gram mel
jævnt over browniedejen.
• Bag brownien i 30-35 min eller indtil, at dejen slipper,
Topping:
når du prikker i den.
400 gram skumfiduser
• Placér skumfiduserne på række og bag igen i 2-3 min.
Vær opmærksom på, at bagepapiret skal forhindre
Bageform:
skumfiduserne fra at falde ud over siderne på kagen.
20 x 30 cm bageform
• 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.
Kikseblanding:
200 gram kiks, fx Digestive
125 gram usaltet smør

Funfacts om Gevalia
Gevalias kafferejse startede i 1920’erne i Gävle i Sverige. Navnet Gevalia stammer fra byens navn
Gävle, som er oversat fra svensk til latin.
Når du åbner dørene til fabrikken i Gävle, vil du blive mødt af de herlige dufte fra vores friskristet
kaffe – ligesom du ville have gjort det for 100 år siden.
Gennem vores 100-årige historie er der fortalt mange gode historier over en kop Gevalia kaffe.
Nu føjer vi en ny historie til, med vores sponsorat af “Bag for en sag”.
Heidi hjalp med at finde de passende opskrifter til denne brochure,
hun er bageentusiast, men også vores kollega på Gevalia.
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