
KANDIDATERNES KAGEBOG
2013



” Kære vælger
Socialdemokraterne 
vil en kommune i 
udvikling - en 
kommune med 
ambitioner! 
 
Vi er din garant for 
tryghed, ansvar 
og samarbejde, 
der giver overskud 
til livets små hyg-
gestunder.

Hertil hører kaffe 
og god kage, 
som vi her giver 
opskriften på at 
bage.
 
God fornøjelse!

TINA TVING STAUNING
BORGMESTERKANDIDAT

www.tinatvingstauning.dk
www.facebook.com/tina.som.borgmester

Foto: Kenneth Jensen



NEM HVERDAGS BÆR-/FRUGTKAGE

Ingredienser
2 æg 
2dl sukker
1½ dl mel
½ dl grahams mel
1 spk kartoffelmel
1 tsk bagepulver
100 gram smeltet smør
500 gram bær eller frugt (5-7 dl) i terningestør-
relse evt blandet.

Tilberedning
Hav bær/frugt parat, og tænd ovnen 175 grader.

Smør en rund springform, jeg giver den gerne 
hjemmelavet rasp.

Sukker og æg røres luftigt, rør melblaningen med 
bagepulveret i, tilsæt det smeltede smør og hæld 
dejen i formen. Strø bærene over, strø eventuelt 
lidt strøsukker over.

Kagen bages i 35-45 minutter, afhængig af bære-
nes/frugtens fugtighed.

Servering
Serveres efter smag med Creme Fraiche eller 
flødeskum.

BJØRN TERMARK



SUSANNES CHOKOLADEKAGE

Ingredienser
600 g mel
600 g sukker
150 g smeltet margarine
4 æg
100 g kakao
4 dl mælk (gerne kærnemælk)
2 tsk natron (10 g)
2 tsk bagepulver (10 g)
1 tsk vaniljesukker (5 g)

Pynt: glasur af 400 g florsukker og cirka 4 spsk 
lunkent vand. Drys med revet chokolade og fry-
setørret rabarber. Man kan også bruge lagkagek-
rymmel eller hvad man lige har i skuffen.

Tilberedning
Alle ingredienser hældes i en skål og røres godt 
sammen. Dejen hældes i en smurt bradepande. 

Bages nederst i ovnen i 25 min. ved 200 grader. 

Afkøles og pyntes med glasur og krymmel.

Kagen er stor, så portionen kan sagtens halveres. 

Fryseegnet.

SUSANNE BETTINA 
JØRGENSEN



ULRIKS KAGE

Ingredienser
3 hvide lagkagebunde
½ l piskefløde
2 spsk hindbærmarmelade
10 g mærk chokolade
Blåbær til pynt
Hindbær
Kagecreme
1½ banan

Tilberedning
¼ piskefløde varmes i gryde hvori chokoladen 
smeltes og derefter afkøles i køleskab.

På nederste lagkagebund lægges kagecreme. På 
kagecremen lægges bananskiver.

Læg anden bund på. ¼ piskefløde piskes til skum 
og blandes med marmeladen og lægges på 
anden lagkagebund.

Læg tredje bund på. Fløden med chokoladen 
piskes til skum og lægges på den tredje bund. 

Servering
Pynt med blåbær og hindbær.
Nyd resultat og glæd dig. Velbekomme.

ULRIK JENSEN



RUGBRØDSBOLLER MED CHOKO-
LADE
(12 styk)

Ingredienser
2 dl mørkt øl
2 dl vand
25 g gær
1 spsk flagesalt
1 spsk rapsolie
2 spsk maltsirup
150 g groft rugmel
1 dl knækkede rugkerner
50 g hakket mørk chokolade – 70% eller 80%
150 g fuldkornsspeltmel
400 g hvedemel

Tilberedning
Bland øl og vand og rør gæren ud i det. Tilsæt 
salt, olie, sirup, det grove rugmel, rugkerner og 
chokolade. Kom spelt- og hvedemel i skålen og 
rør det godt sammen. Kom lidt ekstra mel i, hvis 
dejen er for klistret.

Lad det hæve tildækket i en time. Brug en ske og 
sæt dejen i 12 store klatter på en plade med ba-
gepapir, drys lidt rugmel over og bag bollerne i 
ovnen ved 175C på varmluft i 20 til 25 minutter.

LENE BOHOLM



LAKRIDS PANDEKAGER

Ingredienser
4 økologisk æg
økologisk hvedemel
½ l økologisk kærnemælk
1 tsk vaniljesukker
1 spsk Lakridspulver
Lidt rørsukker
lLdt salt
Revet citronskal fra ½ citron (økologisk ikke 
sprøjtet)
Smør til stegning

Tilberedning
Lakridspandekager laves bedst i fællesskab og 
helst over bål. 

Æggene slås ud i skålen og piskes sammen, 
derefter hældes alle andre ingredienser i, på nær 
hvedemel. Det hele piskes sammen. 

Derefter tilsættes hvedemel til pandekagedejen 
er jævn. 

Pandekagepanden varmes op med smør på, og 
der hældes dej på panden så man har en fin tynd 
pandekage der dækker hele panden.

Servering
Når alle pandekager er bagt serveres de med rød 
syltetøj eller hindbærcouli.

Pandekagerne kan kun spises i godt selskab.

NIELS BROCKENHUUS



FANTASTISK FRUGTTÆRTE

Ingredienser
Dej:
3 dl hvedemel
1 dl sukker 
½ tsk bagepulver
150 g økologisk smør

Fyld:
Rabarber, æbler eller brombær
1 dl sukker
1 spsk maizena
Eventuelt kanel eller stødt ingefær

Tilbehør:
Creme Fraiche, skyr eller flødeskum samt et 
stykke mørk chokolade

Tilberedning
Smør smeltes i en lille gryde og mel, sukker samt 
bagepulver blandet i. 
En rund tærteform smøres og dejen trykkes ud i 
formen. 
Æbler i skiver, rabarberstykker eller brombær 
lægges på dejen, og sukker blandet med maize-
na hældes over og blandes let med frugten.

Bages i ovnen ca. 25 min. ved 225 grader på 
midterste ribbe til den er sprød, brun og fin.

Kagen bages i 35-45 minutter, afhængig af bæ-
rernes/frugtens fugtighed.

Servering
Den smager dejligt lun med kold flødeskum, og 
måske et enkelt stykke mørk chokolade og lidt 
is.

TINA TVING 
STAUNING



RABARBERKAGE

Ingredienser
200 g magarine
200 g sukker
3 æg
150 g hvedemel
1 tsk bagepulver
500-600 g rabarber
3-4 spsk sukker
1 spsk kartoffelmel

Tilberedning
Margarine og sukker røres. Æggene røres i et ad 
gangen. Mel og bagepulver vendes i.

Dejen hældes i en smurt springform.

Rabarberne skæres i 1-2 cm lange stykker, og 
blandes med sukker og kartoffelmel. Rabarberne 
fordeles over dejen.

Bagretid cirka én time ved 175 grader.

GURI BJERREGAARD



KENNETHS RÆVEKAGER
10-12 styk (25-30 alm. småkager)

Ingredienser
350 g hvedemel
200 g sukker
1 spsk Dr. Oetker ægte Bourbon Vanillesukker
1/2 tsk Dr. Oetker Hjortetaksalt
250 g smør
1 æg (str. M)

Tilberedning
Bland mel, sukker, vanillesukker og hjortetaksalt.
Smuldr smøret i blandingen og saml dejen med 
æg.

Lad den hvile mindst 30 min. i køleskabet.

Rul dejen ud, ikke alt for tyndt, og stik den ud 
med et udstiksjern formet som en ræv. Man kan 
også skære den efter en skabelon.

Læg kagerne på en bageplade med bagepapir og 
bag dem ved 200 grader i cirka 7 minutter til de 
er gyldne og sprøde.

Servering
Kagerne kan eventuelt pyntes med orange gla-
sur, for at få den rigtige kulør :-)

KENNETH JENSEN



GAMMELDAWS ÆBLEKAGE
(4 personer)

Ingredienser
1 kg madæbler
1 god vanillestang
1/2 gl æblejuice
80 g sukker

Tilberedning
Skræl æblerne. Del dem i kvarte og fjern kerne-
husene.
Kog æblerne til mos med æblejuice og vanille-
korn og -bælg ved svag varme under låg.
Tag gryden af varmen, fjern vanillebælgen og rør 
sukkeret i. Mas og rør mosen sammen med et 
piskeris og stil mosen til afkøling.

8 små makroner
150 g rasp
60 g sukker
40 g smør

Knus makronerne helt fint og stil dem til side. 
Bland sukker og rasp. Lad smørret blive gyldent 
på en pande og rist raspblandingen til den er 
sprød og gylden (vend raspen flittigt, mens den 
bruner). Tag raspen af panden og bland de knu-
ste makroner i. 

Anret æblekagen ved at lægge æblemos og 
raspblanding lagvis i en stor glasskål - start med 
æblemos og slut med raspblanding.

Pynt
2 1/2 dl piskefløde, Kanel pisk fløden til fløde-
skum og pynt æblekagen dermed. Drys evt. kanel 
ovenpå flødeskummen.

JESPER WITTENBURG



HINDBÆR MUFFINS
(10-12 styk)

Ingredienser
300 g mel
1 spsk bagepulver 
115 g strøsukker 
1 æg
250 ml kærnemælk 
60 ml solsikkeolie
150 g hindbær

Tilberedning
Forvarm ovnen til 200 grader og sæt 12 papir-
forme i dybe muffinforme. 

Sigt mel og bagepulver i en røreskål, tilsæt suk-
ker, og form et hul i midten af blandingen.

Rør æg, kærnemælk og solsikkeolie sammen i en 
skål, hæld det i melblandingen, og bland det kun 
til det netop hænger sammen.

Tilsæt hindbær og vend det let i dejen. Fyld for-
mene med en ske.

Kagerne bages i 20-25 min. til de er gyldenbrune 
og faste i midten. 

Servering
De afkøles på en bagerist og serveres både 
varme og afkølede.

ANNE-LISE KUHRE



CEDERHOLMS SUNDE PANDEKAGER
(10-12 styk)

Ingredienser
150 g økologisk hvedemel
50 g økologisk rugmel
50 g økologiske havregryn

50 g smør fra Øllingegaard
3 økologiske æg fra fritgående høns
5 dl økologisk letmælk fra Øllingegaard 

Smages til med en smule salt, kardemomme og 
evt. lidt af Braunsteins øl fra Næsgaarden eller en 
anden god økologisk øl (gerne lokal).

Tilberedning
Ingredienserne (undtagen smør) røres sammen. 
Dejen stilles i køleskabet i cirka 15 min.

Smelt smørret og held det i dejen. Så er der bare 
tilbage at stege pandekagerne og servere dem 
med lidt økologisk frugt og evt. Hansens flødeis. 
De kan også bruges som madpandekager, hvis 
kardemommen udelades.

Note: CO2 udslippet forbundet med produktion 
af korn og frugt er forholdsvis lavt. Hvis ægene 
udelades og smørret erstattes af dansk produce-
ret vegetabilsk olie, vil pandekagerne være tæt 
på CO2-neutrale.

CARSTEN 
CEDERHOLM



HINDBÆRSNITTER

Ingredienser
200 g smør
200 g sukker
400 g mel
1 tsk vanilje
½ tsk bagepulver
2 æg
1 glas hindbærmarmelade

Glasur:
300g flormelis

Pynt:
Krymmel

Tilberedning
Smulder blødt smør, sukker og mel sammen, 
hæld det ud på bordet og tilsæt vanilje og bage-
pulver, saml det hele med æggene så det bliver 
en klump dej.

Dejen deles i 2 og rulles ud.

Deles til 4 stk udrullede(for at gøre det nemmere 
at lægge over på bagepladen)

2 stk af de udrullede dejplader lægges på bage-
pladen og ”sættes sammen” de/den smøres med 
et godt lag hindbærmarmelade, de resterende 2 
dejplader lægges ovenpå.

Bages i varmluftovn på 200grader i ca 15 min.

Så snart de er taget ud af ovnen skæres de ud 
i den ønskede størrelse, smøres med glasur og 
drysses med krymmel, sættes på rist og afkøles.

METTE TANGE



SNURRIGE KANELBOLLER
(20-24 styk)

Ingredienser
30 g gær 
1/4 l mælk 
75 g smør/margarine
½ tsk salt 
2 spsk sukker 
1 tsk kardemomme 
ca. 400 g mel 
1 æg til pensling 
Groft tesukker. 

Fyld:
2 spsksmør 
3-4 spsk sukker 
2-3 tsk kanel. 

Tilberedning
Opløs smuldret gær i ca. 1 dl lunken mælk. Smelt 
smørret, hæld resten af mælken over og hold blan-
dingen under 37 grader. Rør den i gærvæsken sam-
men med salt, sukker, kardemomme og ca. halvdelen 
af melet. 

Tilsæt resten af melet lidt ad gangen og ælt dejen 
godt til den er blød og smidig. Sæt den lunt og tildæk-
ket til hævning ca. 45. min. 

Vend den hævede dej ud på et meldrysset bord og 
Rul den ud i en aflang plade. Smør blødt smør på og 
drys med sukker og kanel. Fold dejen i 3 lag på langs. 
Skær 3 smalle strimler på tværs, sno dem sammen og 
form dem til en bolle med dejspidserne ind på under-
siden. Skær resten af dejpladen ud og sno og form 
bollerne på samme måde. 

Læg bollerne i plisserede papirforme eller små folie-
forme, stil dem på bageplade og lad dem efterhæve 
tildækket ca. 30 min. 

Pensl med pisket æg, drys tesukker på og bag boller-
ne 6-8 min. ved 225-230 grader på ovnens midterste 
ribbe. Læg dem på bageris! til afkøling.

FLEMMING ZUSCHLAG 
CHRISTIANSEN



SVIGERMORS DRØM

Ingredienser
125 g smeltet margarine
400 g sukker
400 g mel
2 tsk kanel
2 tsk natron
1/2 l kærnemælk

Glasur til kagen

200 g flormelis
2 tsk vanille
2 spsk varm kaffe
2 spsk smeltet smør

Tilberedning
Først kommes alle de tørre indgredienser i. Her-
efter alt det våde.

Kommes i en rund, smurt springform.

200 grader i 40-45 min.

LARS JEPSEN SØLVHØJ



ÆBLEKAGE 
MED NØDDER OG HAVREGRYN

Ingredienser
100 g smør
100 g havregryn
100 g hakkede hasselnødder
80 g rørsukker
2-3 æbler i tynde både

Tilberedning
Ælt smør, havregryn nødder og sukker godt sam-
men. Fordel æblebådene i et smurt 20x20 stort 
smurt fad og smuldr dejen over ud over. 

Bag kagen i en forvarmet ovn ved 180 grader i 
cirka 20 minutter til nødderne er let brune. 

Servering
Nyd kagen helst varm og med iskoldt flødeskum 
til (eller vaniljeis/creme fraiche).

KIRSTEN WEILAND



KANELSNEGLE I FIN FORM

Ingredienser
Køb en pakke Amo ”Fødselsdags boller”, kan 
med fordel stå på lager i køkkenskabet til når der 
kommer uventede gæster.

Tilberedning
Rør dejen som anvis på siden af æsken

Rul dejen ud og smør med remonce, som anvist 
på bagsiden af æsken

Når du har rullet dejen sammen, deles den i 8 
lige tykke skiver, som placeres symmetrisk i en 
springform

Bag 10-12 min. Ved 220 grader.

Pynt med glasur eller strøsukker.

KIM ROCKHILL
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