


1 KAGE TIL 10-12 PERSONER
Denne her kage er den mest populære kage, jeg nogen sinde har lavet. Ideen om en 
kage med citron og birkes er en klassiker, men lige denne her opskrift er min egen. Den 
er kopieret utallige gange, jeg har fået den serveret mange, mange steder, og det er ikke 
helt tilfældigt: Den smager bare godt, er nem at bage, har en tilpas saftig konsistens, 
er ikke for sød, men er fuld af kontraster – karamelliseret overflade, cremet indre, syr-
lighed fra citronerne, knas fra de sorte birkes. Den er fin som den er, som dessert med 
lidt frisk frugt og bær, med is, bagt som muffins, og så holder den sig frisk – uden for 
køleskabet – uanset hvor længe man er om at spise den.

Birkes-citronkage

6 æg
350 g sukker
250 g smør
skal af 3 citroner
saft af 1 citron
1 dl sorte birkes
1 dl sødmælk
350 g hvedemel
1 spsk. bagepulver

Sirup:
saft af 2 citroner
2 dl sukker

Pisk æg og sukker til skum. Smelt smørret. 
Riv skallen af citronerne. Bland citronskal 
og saft af 1 citron i æggene, derefter birkes, 
sødmælk og smør. Når det er vendt forsigtigt, 
men grundigt rundt, tilsættes blandingen 
af mel og bagepulver. Kom dejen i smurt 
springform, fyld den halvt op og bag ved 165° 
C til dejen ikke længere hænger i en træpind. 
Saften af de sidste to citroner koges med suk-
keret til en sirup. Køl den af og hæld den over 
kagen, når den kommer ud af ovnen.



1 STK. TIL 8 PERSONER
Knus digestiverne groft og snulr dem sammen med muscovadosukker, smør og kanel. 
Tryk det ud i bunden af en smørsmurt springform i et en cm tykt lag. Bag ved 175° C 
i 30 minutter. Køl helt af.
Læg husblassen i blød i koldt vand. Pisk æggehviderne stive og dernæst blommerne til 
skum med sukkeret.
Smelt husblassen i en lille gryde i det vand, der hænger ved. Når den er helt smeltet, 
tages gryden af varmen, rør derefter først citronsaften, så flødeosten i. Kom det i en 
skål og rør det med kvark eller afdryppet yoghurt, citronskal, vanille og æggesnapsen. 
Til sidst vendes æggehviderne i.
Fordel cremen på bunden, pak i tæt film, og sæt den i køleskabet, til den er stiv.
Skær kagen fri med en skarp kniv, læg den på et smukt fad.

Cheesecake

Bund:
200 g digestives
50 g muscovadosukker
75 smør
½ tsk. kanel

Fyld:
10 blade husblas
4 æggeblommer
4 æggehvider
100 g sukker
200 g flødeost
400 g fromage frais/
afdryppet yoghurt

kornene fra 1 vanillestang
reven skal af 2 citroner
citronsaft
500 g hindbær, blåbær               
eller andre bær
50-100 g sukker
4 blade husblas



16-18 STK.
Man kan kalde disse her chokoladekager, hvad man vil, men ’brownies’ signalerer 
en tæt, lidt sej konsistens, sprød overflade, cremet indre og masser af chokolade. 200 
g valnødder, pekannødder, ristede cashewnødder eller hasselnødder er dejligt, men 
ikke nødvendigt. Man kan bestemt også tilsætte 1/4 tsk. meget groft salt til dejen 
som det allersidste, inden den kommer i ovnen. Det giver små uopløste saltstykker 
i den færdige kage, som er dejlige. Kagen bliver naturligvis mere intens og mindre 
sød, jo mørkere chokolade man bruger. Til børn ville jeg ikke vælge mere end 60 % 
chokolade, mindre kakao, og sødmælk i stedet for kaffe. Til voksne smagsløg (som 
også kan tilhøre et barn og omvendt) så brug den mørkeste chokolade, der er til at 
finde, og gerne meget stærk kaffe.

Brownies

250 g smør
400 g valgfri chokolade
500 g sukker
280 g hvedemel
1½ dl kakao
6 æg
1 spsk. bagepulver
1 dl kaffe

Smelt smør og chokolade sammen i en gryde 
ved svag varme, rør tit. Rør resten af ingre-
dienserne i og fordel i en springform, et ild-
fast fad, smurt med smør, eller muffinforme.
Bag ved 175° C, til kagen er stivnet i kanten 
og stadig helt blød i midten.



Denne bog handler ikke om 
perfektion, mine kager er hjem-
melavede, og de må også meget 
gerne se hjemmelavede ud. Min 
kagebog handler om smag, 
om glæden ved at skabe noget 
smukt og dejligt, om frugt og 
bær, om naturens rigdom, om 
intens velsmag – der som regel 
ofres på perfektionens alter – og 
så handler kager ikke mindst 
om kærlighed til dem, der skal 
spise dem.


