Pavlova med
hindbærskum

chokolade

og

En helt vildt lækker sommerdessert, som blot kræver 7 ingredienser.
Du skal have lidt tålmodighed med marengsen, men den er ikke svær. Det
vigtigste er at lade den blive i ovnen, til den er helt afkølet.

Pavlova med chokolade og hindbærskum

En skøn sommerdessert

Marengs
5 stk æggehvider
3 dl sukker
2 tsk maizena (majsstivelse)

Chokolade ganache
200 g mørk chokolade (jeg brugte 55-60% )
1 dl piskefløde

Hindbærskum
100 g friske hindbær
3 dl piskefløde

Øvrigt
300 g friske jordbær (halveret )

Marengs
1. Tænd ovnen på 160 grader varmluft
2. Kom æggehviderne i en skål og pisk dem luftige og hvide ved høj
hastighed (med elspisker eller røremaskine).
3. Tilsæt sukkeret lidt af gangen imens du fortsat pisker med høj hastighed.
Fortsæt til sukkerkornene er opløst (ca. 5-7 min)
4. Vend maizena i og smør marengsen ud på en bageplade med bagepapir.
Lad marengsen have en diameter på ca 25 cm
5. Skru ovnen ned til 125 grader og stil bagepladen midterst i ovnen
6. Bag marengsen i 50-60 min. Mærk efter hvornår den slipper af papiret.
7. Lad marengsen blive i ovnen til den er kølet helt af (på den måde undgår
du at den tager fugt til sig og bliver blød)

Chokolade ganache
1. Hak chokoladen fint
2. Smelt fløden i en gryde, så den er varm – men den skal IKKE koge
3. Tag gryden af varmen og bland chokoladen deri. Når massen er blank og

glat stilles den på køl

Hindbær skum
1. Pisk fløden til skum
2. Mas hindbærrene i en skål og vend dem i flødeskummet

Anret
1. Kom marengsen på et fad, fordel chokolade ganache, hindbær skum og
friske jordbær på toppen
Dessert
chokolade, Dessert, fløde, hindbær, jordbær, marengs

Hindbær cheesecake

En skøn hindbær cheesecake med kiksebund og hvid chokolade. En helt perfekt
kombi af sødt og syrligt. Perfekt kage til festlige lejligheder eller hvis
familien/vennerne skal forkæles lidt ekstra.

Hindbær cheesecake

En cheesecake som alle elsker med en perfekt kombi af sødt og syrligt
springform 18-20 cm
Lagkageplast

Kiksebund
125 g Smør (smeltet )
200 g digestivekiks

50 g hvid chokolade (hakket groft )

Ostecreme
5 blade husblas
175 g friske hindbær (frosne kan også bruges )
110 g sukker
1/2 stk vanillestang
250 g Philadelphia
3 dl piskefløde

Hindbærgele
100 g frosne hindbær
1,5 dl vand
2 spsk citronsaft
50 g flormelis
2 blade husblas

Øvrige
Friske hindbær og evt mynteblade til pynt

Kiksebund
1. Blend kiksene til smuldr i en minihakker og bland sammen med det
smeltede smør og den hakkede chokolade
2. Fordel i springformen med bagepapir i bunden og stil på køl

Ostecreme
1. Stil husblassen i blød i en skål med koldt vand
2. I en gryde varmes citron, den tomme vanillestang (skrab kornene ud i en
skål) og hindbær indtil hindbærrene er smattet godt sammen. Si massen,
så du har ren saft tilbage. Smelt husblassen heri og lad køle af
3. I en skål piskes Philadelphia, sukker og kornene fra vanillen sammen. Pisk
den afkølede hindbærsaft i

4. Pisk fløden til let flødeskum og vend den sammen med det andet
5. Fordel ostecremen på kiksebunden og stil på køl

Hindbærgele
1. Sæt husblasen i blød i en skål med koldt vand
2. Kog hindbær, flormelis og vand i en gryde og si det
3. Smelt husblassen deri
4. Tilføj citronsaften
5. Når den er afkølet og ostecremen er stivnet en smule – så hældes den
over kagen.
6. Lad den stå på køl i min 3 timer og gerne natten over
7. Pynt evt med friske hindbær og mynteblade
Dessert
cheesecake, Dessert, hindbær, hvid chokolade, Kage, mousse

Karamelkage

Denne her karamelkage har jeg virkelig glædet mig til at dele med jer!
For det første er den super simpel at lave (10 min og så er den klar til ovnen).
Den skal min 4 timer på køl og gerne natten over – så en kage der helst skal laves
i forvejen (så indgår du at bruge for meget tid i køkkenet, når du har gæster).
Du kan servere med en klat flødeskum, is eller creme fraiche.
Jeg vil klart anbefale syrlig frugt som eks hindbær. Jeg serverede den med
hjemmelavet hindbærcoulis (hindbær sovs, som består af 3 ingredienser),
hjemmelavet
karamelsovs
https://madmusen.dk/2017/02/11/karamelsovs-med-et-stref-af-laesoesalt/ , friske
hindbær og en god vanilleis.
Det blev et kæmpe hit!

Karamelkage

En dejlig cremet kage med smag af karamel.
Springform 28 cm diameter
225 g Smør + lidt til springformen
2 dl Sukker
1,5 dl Brun farin
1/2 tsk Salt
1 ds Dulce de leche (karamelliseret mælk – vægt 397 g)
2,5 dl Hvedemel
3 stk Æg

Hindbærcoulis
200 g Frosne/friske hindbær
100 g Flormelis
1 tsk Citron eller limesaft
1. Tænd ovnen på 180 grader varmluft
2. Kom bagepapir i springformen og smør bund og kanter med lidt smør
3. Smelt smørret i en lille gryde ved middelvarme og tag af varmen
4. I en skål blandes de tørre ingredienser sammen (mel, sukker, brun farin
og salt)
5. Hæld derefter smør i og pisk sammen med piskeris i hånden
6. Pisk æggene i og dernæst karamellen
7. Hæld dejen i formen og bag midterst i ovnen i 25 min.
8. Tag ud og lad den køle af. Stil i køleskabet i min 3 timer og gerne natten
over

Hindbærcoulis
1. Kom hindbær og flormelis i en lille gryde og kog op. Lad det koge ca 1

min og tag derefter af varmen.
2. Du kan evt si bærene fra – jeg siede det meste, men lod også lidt bær
være, så der var en smule struktur.
3. Smag til med citron/lime saft.
4. Stil på køl indtil servering
Hvis du laver karamelsovsen, så lad den stå ude ved stuetemperatur (ellers vil
den blive mere tyk i køleskabet).
Dessert
Dessert, Kage, Karamel

Risalamande

Ingen juleaften uden risalamande og den evige jagt på at finde den gemte mandel.
Jeg har tit meldt mig til at tage risalamande med, når vi har været til juleaften hos
andre. Det er nemt og sjovt at lave.
Mængden af flødeskum varierer en del alt efter hvor tyk risengrøden bliver efter
køl. Så anbefaler at du prøver frem indtil det får den rette konsistens

Risalamande

En klassisk risalamande serveret med din yndlingssovs
500 g kold risengrød
100 g mandler
1,25- 2,5 dl piskefløde (læs forklaring ovenover)
3 spsk sukker
1-2 vanillestænger

husk sovs (kirsebær, jordbær, appelsin eller andet)
1. Kog noget vand i en elkedel og hæld over mandlerne, lad dem ligge
tildækket i 3-4 min
2. Hæld vandet fra og smut mandlerne (så de bliver fri fra skallen)
3. Gem 1-2 hele flotte mandler og hak resten groft
4. Flæk vaniliestangen på langs, og skrab vanillekornene ud på et spækbræt.
Kom 1 spsk sukker på og mas med en ske/siden af en kniv sukker og
vanille sammen (på denne måde undgår du at vanillen klumper sammen)
5. Bland grød, sukker, mandler og vanille sammen (stil på køl og gerne til
dagen efter)
6. Pisk fløden til let flødeskum og vend i kort før servering
TIP: laves gerne risengrøden dagen før og bland de øvrige ting i på nær
flødeskum. Vent med at komme flødeskummet i indtil et par timer før servering.
Så undgår du at den bliver tynd og bevarer den lette luftige
flødeskumskonsistens.
Dessert
dansk
julemiddag, kirsebærsovs, risalamande

TIP: laves gerne rinsegrøden dagen før og bland de øvrige ting i pånær
flødeskum. Vent med at komme flødeskummet i indtil et par timer før servering.
Så undgår du at den bliver tynd og bevarer den lette luftige
flødeskumskonsistens.

Chokolade fondant (blødende
chokoladekage)

Jeg har længe gerne ville bage de her chokolade fondant også kaldet blødende
chokoladekage/lavakage. Jeg har testbagt nogen til min fødselsdag i næste
weekend. Resten er i fryseren og kan bages direkte derfra. Så er der mere tid til
gæsterne. (Hvis du bager dem fra frost, skal de have ca 10 min)
Serveret med en god vanille is og bær.

Chokolade
fondant
chokoladekage)

(blødende

En vinderdessert, hvor kagen har flydende indre. Serveres gerne med is og friske
bær
forme
130 g smør

130 g mørk chokolade (god kvalitet og omkring 60 %)
130 g sukker
4 stk æg
40 g hvedemel
2 spsk rå kakaopulver
1 knivspids salt
2 spsk smeltet smør og lidt sukker (til at smøre formen med)
1. Tænd ovnen på 200 grader alm ovn
2. Smør formene med de 2 spsk smeltede smør og drys kanter og bund med
sukker – vend på hovedet og hæld overskydende sukker ud
3. Smelt chokolade og smør i en skål over vandbad (sørg for at vandet ikke
røre skålen)
4. Pisk imens sukker og æg luftigt
5. Hæld den smeltede chokolademasse i æggeblandingen og rør rundt (ikke
piske)
6. Bland de tørre ingredienser i en anden skål (mel, salt og kakaopulver) og
vend det forsigtig i dejen med en dejskraber indtil dejen er ensartet og tyk
7. Fordel dejen i formene- de må godt være godt fyldte, da dejen ikke hæver
8. Jeg vil anbefale du bager 1 for sig selv og tester tiden, så kagen holder
form men stadig er flydende indeni
9. Bages på en bageplade midterst i ovnen i ca 6 min (tiden kan varierer alt
efter ovn og størrelse på formene)
10. Tag ud og lad køle af i ca 5 min
11. Skær evt forsigtigt kanterne fri fra formen, placer en tallerken ovenpå
formen og vend det hele om
12. Serveres gerne med is og bær
Smager også virkelig godt med en hindbærcoulis (sovs) til, find opskrift til den
her https://madmusen.dk/2022/03/13/karamelkage/
Dessert
asiatisk, blødende, chokoladekage, fondant, lavakage

Gulerodskage med cream cheese

og karamelsovs

Denne her nemme gulerodskage med cream cheese, karamelsovs og salte peanuts
lavede jeg til min mors fødselsdag. Den var et hit hos store og små.
Selve kagen er super nem at lave og kan laves i forvejen og fryses ned (tøes op i
køleskabet aften/natten før den skal bruges).

Gulerodskage med cream cheese og
karamelsovs

Det her er virkelig en luksus gulerodskage. Jeg havde medbragt den til en
fødselsdag og den blev rost til skyerene

Gulerodskage
300 g gulerødder (skrællet og revet groft)
300 g hvedemel
200 g brun farin
60 g sukker
4 stk æg

150 g smør
2,5 tsk bagepulver
2,5 tsk stødt kanel
1/2 tsk stødt kardemomme
1 tsk vanillesukker
1 knivspids salt

Cream cheese
250 g Philadelphia (naturel (og ikke light))
2 tsk vanillesukker
150 g blødt smør
400 g flormelis

Karamelsovs og peanuts
150 g sukker
40 g smør
1,25 dl piskefløde
1/2 tsk flagesalt
1 dl salte peanuts

Gulerodskage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tænd ovnen på 175 grader varmluft
Smelt smørret i en gryde og tag af varmen
I en røreskål piskes brun farin, sukker og æg luftigt
Tilsæt gulerødderne
Alle de tørre ingredienser blandes i en skål (bagepulver, kanel,
kardemomme, salt og vanillesukker)
Tag skålen ud af røremaskinen (der skal ikke piskes mere nu)
De tørre ingredienser vendes i dejen med en ske
Tilslut vendes det smeltede smør i og det blandes indtil dejen er glat og
ensartet
Find en form på 38×26 cm og beklæd det med bagepapir
Hæld dejen ned i formen og fordel det jævnt
Bag i ovnen i 25-30 min
Tag ud og afkøl på en rist

Cream cheese
1. Pisk smør, vanillesukker og 200 g flormelis i en skål indtil det er blandet
godt og blødt
2. Pisk flødeosten og den resterende flormelis i
3. Fordel på den afkølede kage med bagsiden af en ske

Karamelsovs og peanuts
1. Smelt sukkeret i en tykbundet gryde, uden at røre i det (ved middelvarme:
mit komfur stod på 3/4 ud af 9). Det tager omkring 15 min. Det vigtigste
her er at være tålmodig og ikke røre i det imens det smelter. Og obs når
det bruner at komme videre så det ikke brænder på (har delt et billede af
gryden nedenfor)
2. Når sukkeret er smeltet til en brun flydende karamel, tages den af
blusset.
3. Nu kommer du små stykker smør i, som røres godt ind i sukkermassen.
4. Når alt smørret er rørt sammen med sukkeret, tages gryden tilbage på
komfuret og fløden tilsættes gradvist under svag varme igen. Indtil det er
en flydende ensartet karamel
5. Tag nu karamellen af varmen. Såfremt der er dannet små stykker af
karamel i sovsen, kan du si den for de små karamelstykker.
6. Stil i køleskabet for at køle af og tykne en smule
7. Fordeles på cream cheese og drys med peanuts inden servering
Dessert
cream cheese, gulerodskage, Kage, Karamel

Nutella banan trifli

Denne her trifli ser smuk ud med sine mange lag, men tag ikke fejl (den er super
nem at lave). Jeg havde min dreng på knap 4 år til at hjælpe med at lave den.
Perfekt til gæster eller som en lækker weekend dessert for familien.
Du kan godt samle den nogle timer før, men kiksekrummerne er bedst på dagen
(jo længere tid de står, jo større sandsynlighed for de bliver bløde. Så vil ikke
anbefale at de står til dagen efter).

Nutella banan trifli

Hvis du elsker nutella, så vil du elske denne her trifli

Kiksekrummer
10 stk oreo kiks
2 spsk smeltet smør

Nutella creme
120 g neural Philadelphia smøreost
85 g nutella
125 ml piskefløde
1/2 tsk vanille ekstrakt
3 spsk flormelis

Øvrige
2 stk bananer
2 dl piskefløde

Kiksekrummer
1. Tænd ovnen på 180 grader
2. Kom kiksene i en frysepose, hold for åbningen og bank til smulder med en
kagerulle
3. Smelt smørret i en gryde
4. I en skål blandes smør og kiksesmulder
5. Fordel godt på en bageplade med bagepapir og bag i 7 min
6. Tag ud og lad afkøle på bagepapiret på en rist
7. Når det er helt afkølet, så opbevar i lufttæt beholder (dermed kan den
laves i god tid)

Nutella creme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Find en skål og kom flødeosten deri
Pisk den kort med elpisker til den er cremet
Tilføj nutella og pisk godt sammen
Imens du pisker tilsættes fløden lidt af gangen
Tilslut piskes flormelis og vanillesukker deri
Stil på køl i min 1 time. Pisk evt igen når den skal samles, hvis du ønsker
en mere fast creme

Øvrigt
1. Skær bananerne i tynde skiver
2. Pisk fløden til flødeskum (opbevar på køl)

Servering
1. Find 4 eller 6 glas
2. Kom først kiksekrummer i, så nutellacreme (evt med sprøjtepose eller
ske), en klat flødeskum, bananskiver og start så forfra
3. Pynt af med flødeskum på toppen, lidt banan og kiksekrummer
Dessert
Dessert, nutella, trifli

Nicecream med jordbær og kokos

Denne nicecream smager skønt og friskt. Jeg synes, den er god som en
eftermiddagssnack efter børnehave eller som en sundere dessert.
Kan spises med ske (som is) -eller, hvis du lader den tø op, drikkes som en
smoothie.

Nicecream med jordbær og kokosmælk

400 g frosne jordbær
330 ml god kokosmælk (kan erstattes af 2-3 dl mælk eller yoghurt eks
Cheasy skyr kokos)
1 tsk vanillesukker
1 spsk flormelis
evt. friske jordbær og evt lidt mørke chokoladeknapper til servering
1. Kom det hele i en blender og blend godt sammen
2. Server i skåle evt med friske bær og evt lidt mørk chokolade
3. Du kan også fryse ned i 1-2 timer og lad optø i ca 10 min. Lader du den

stå længere tid i fryseren kræver det lidt længere optøningstid
Dessert
is, jordbær, kokosmælk, snack

Toblerone
solbærgele

cheesecake

med

Jeg havde lyst til at forkæle nogle gæster forleden og ville gerne lave en
cheesecake. Da jeg elsker toblerone, faldt valget på det. Haven bugnede af friske
solbær og der skulle også noget frisk til at komplimentere det fede og søde.
Det her er en dessert som er god at lave dagen før, da den skal stå på køl en del
timer for at sætte sig.

Toblerone cheesecake med solbærgele

En super lækker chokoladecheesecake

Kiksebund
100 g smeltet smør
140 g digestive kiks
50 g smuttede mandler

Toblerone creme
4 stk past. æggeblommer
400 g Philadelphia (ikke light)
2 dl piskefløde
200 g toblerone
2 spsk sukker
3 blade husblas

Solbærgele
2,5 dl koncentreret solbærsaft (du kan evt lave din egen – se opskrift her
https://madmusen.dk/2021/08/03/solbaersaft/
4 blade husblas

Til servering
100 g toblerone
1-1,5 dl piskefløde

Kiksebund
1.
2.
3.
4.

Kom kiks og mandler i en minihakker og blend til fint “mel”
Bland med det smeltede smør
Beklæd en springform med bagepapir og gerne lagkageplast i siden
Fordel kiksebunden jævnt og stil på køl

Toblerone creme
1. Udblød husblasen i en skål med koldt vand i ca. 5 min
2. Lun fløden i en gryde. Vrid husblassen fri for overskydende vand og opløs
i fløden
3. Pisk æggeblommerne med sukkeret i en skål til det er lyst og luftigt
4. Kom flødeosten og fløden i skålen med æg og pisk det hele godt sammen
til det er samlet
5. Smelt grofthakket toblerone over vandbad og vend chokoladen i det
øvrige
6. Hæld tobleronecremen i springformen og stil på køl igen

Solbærgele
1. Udblød husblassen i en skål med koldt vand i ca 5 min
2. Lun 1/2 dl af solbærsaften op
3. Vrid husblassen fri for overskydende vand og smelt i den opvarmede saft
4. Bland med det øvrige saft
5. Hældes over tobleronecremen i springformen
6. Skal stå på køl i min 5 timer

Servering
1. Du kan evt piske fløden og lave små dutter med sprøjtepose med tyl. Pynt
derefter med stykker af toblerone
2. Du kan også grofthakke tobleronen og placere det på midten
Dessert
cheesecake, Kage, toblerone

